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Direitos - Como você chegou a Ita-
buna?

Jorge Antônio Braga - Eu cheguei a 
Itabuna e disso me orgulho muito, porque 
fui parido aqui, no Hospital Santa Cruz, 
hoje Hospital Calixto Midlej Filho.

Da maternidade, fui para a casa dos 
meus pais, na Rua da Jaqueira, nº 234 atu-
al Av. Fernando Cordier, onde cresci e fi-
quei até me casar e para onde voltei no ano 
de 2005, para estabelecer meu comércio.

Direitos - Fale um pouco sobre a 
sua história em Itabuna.

JAB - Nascido e criado em Itabuna, 
estudei no Colégio Divina providência e 
no Colégio Estadual de Itabuna, onde fiz 
o curso de técnico de enfermagem.

Estudei na FESPI, hoje UESC e, por 
exigência da empresa onde trabalhava a 
época, a GM do Brasil, me transferir para 
Salvador, passando a estudar na Univer-
sidade Católica (UCSAL).

Ainda em Salvador, fui convidado pelo 
Senhor José da Silveira Mota, para ge-
renciar a sua empresa, a SILVEIRA S/A, 
em Itabuna, onde trabalhei até o lamen-

tável encerramento das suas atividades.
Posteriormente fui trabalhar na em-

presa Aliança, do grupo Brasileiro da 
qual participamos desde a sua instalação 
nesta cidade.

Alguns anos depois, fui convidado a 
trabalhar com o grupo do Sr. Edmundo 
Cardoso, (Cambuí Veículos) tendo sido o 
responsável pela instalação da empresa 
Ville Veículos, revendedora de veículos 
da marca Peugeot.

Desde o ano de 2005 passei a traba-

lhar somente de forma autônoma, (Bra-
ga Veículos), vendendo veículo de todas 
as marcas, novos e usados, trabalhando 
também com financiamento e, agora, 
também com consórcio de motos, veícu-

los, móveis, tratores, eventos pelo grupo 
RODOBENS e consignado INSS, Estado, 
Município e Federal.

Direitos - Como você chegou à 
Presidência da CDL? 

JAB - Desde que retornei a Itabuna-, 
ainda como gerente de vendas da empre-
sa SILVEIRA S/A, passei a integrar o 
quadro de diretoria da CDL, exercendo 
diversos cargos, a exemplo de secretário, 
conselho fiscal. E, finalmente o de Presi-

dente

Direitos - Qual a função da CDL e 
o que ela representa para o Comér-
cio de Itabuna?
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JAB - Promover e integrar o comércio 
de Itabuna, buscando meios de desenvol-
vê-lo, de fazê-lo crescer, realizando cam-
panhas promocionais, buscando junto aos 
poderes públicos meios de incentivar as 
vendas, divulgando amplamente o nosso 
comércio que é um dos maiores e melhor 
do nosso Estado. 

Além disso, a CDL participa ativa-
mente de todas as ações que visam o 
bem estar da comunidade e, não, ape-
nas do comércio, tendo como exemplos 
recentes a questão da revitalização do 
vídeo monitoramento nas ruas centrais 
da cidade e também do calçadão da Ruy 
Barbosa.

Dessa forma, a CDL é a representante 
dos lojistas itabunenses, sempre na defe-
sa dos seus direitos e interesses, priori-
zando a comunidade como um todo, que é 
a mantenedora do comércio.

Direitos - O Senhor ocupa cargo 
na Federação da CDL. O que isso sig-
nifica e representa para os lojistas 
de Itabuna?

JAB - Entendo que esta função (Di-
retor Distrital) seja oriunda do poder da 
nossa CDL e isso dá representatividade 
tanto na FCDL quanto na CNDL. Ou 
seja, temos representatividade e visibili-
dade em âmbito Nacional.

Direitos - Quais os projetos para o 
futuro da CDL?

JAB - Buscar conscientizar maior nú-
mero de lojistas acerca da importância do 
associativismo, da união, para fortaleci-
mento maior do nosso comércio. “Comer-
ciante unido, comércio fortalecido”.

Buscaremos também, através do Po-
der Público, o ordenamento do trânsito 
e alocação digna dos camelôs, sem que 
estes interfiram no comércio legalmente 
estabelecido.

Direitos - Quando finda o seu 
mandato?

JAB - O mandato da atual diretoria foi 
prorrogado até 31.12.2014, em função do OF. 
CIRCULAR. CNDL/ASSERJU N. 223/11.

Direitos - Vai disputar a reeleição?
JAB - No momento não tenho essa 

pretensão, estou focado em fazer uma boa 
administração.

O entrevistado desta edição do Direitos é Jorge Antônio Braga, 
presidente da CDL/Itabuna desde janeiro de 2010.

Braguinha como é mais conhecido nasceu em Itabuna, é formado em 
Direito e sempre atuou no ramo de comercialização de automóveis. Atu-
almente é proprietário da Braga Veículos. Ele ingressou na CDL 1988, 
e ocupou diversos cargos na diretoria dessa entidade lojista nas gestões 
de Rolemberg Macedo e Carlos Veloso Leahy, a quem substituiu.

Tem grande participação na vida social da cidade sendo mem-
bro efetivo do Lions Clube Itabuna Sul, onde ocupou várias funções 
inclusive a presidência em duas gestões. É também Mestre Ma-
çom da Loja Areópago Itabunense e Vice-Coordenador do Grupo de 
Ação Comunitária (GAC). 

“A CDL é a representante dos lojistas 
itabunenses, sempre na defesa dos seus 
direitos e interesses, priorizando a 
comunidade como um todo”

Entrevista com JORGE ANTÔNIO BRAGA - Presidente 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itabuna (CDL)

“Nossa maior missão 
é promover e integrar o 
comércio de Itabuna”

Leia na página 08

Le
ia

 n
a 

p
ág

in
a 

0
9

Le
ia

 n
a 

p
ág

in
a 

0
7

Projetos e Leis Notícias
Jurídicas

DECISÕES

Projeto de lei redefine
crime doloso e culposo

A Câmara dos Deputados analisa 
o Projeto de Lei 3.832/12, do deputa-
do Gonzaga Patriota (foto), PSB-PE, 
que estabelece novas definições para 
crime doloso e culposo e aumenta a 
pena dos crimes culposos. O objetivo 
é punir com mais rigor os delitos de 
trânsito, mas a mudança afeta todos 
os crimes.

Pela proposta, o crime doloso pas-
sa a ocorrer quando o agente quer o 
resultado e o culposo quando o agen-
te, por imprudência consciente, assu-
me o risco e causa o resultado.
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Enézio de Deus 
lança Assassinatos de 

homossexuais e travestis 

Cônjuge pode
incluir 

sobrenome 
depois do 

casamento

Entra em vigor a Lei do
Descanso para motoristas

TRF do Rio impede 
Cacciola de deixar o país



Cônjuge pode incluir sobrenome 
depois do casamento

É possível acrescentar o so-
brenome do cônjuge ao nome civil 
durante o período de convivência 
do casal. A opção dada pela legis-
lação, de incluir o sobrenome do 
cônjuge, não pode ser limitada à 
data do casamento. O entendi-
mento é da 4ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, em recurso 
no qual o Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina alegou 
não ser possível a inclusão, nos 
termos da legislação atual.

Para o relator do recurso, 
ministro Raul Araújo, após o re-
gistro de nascimento, a alteração 
do nome civil só é possível em es-
tritos casos, previsto por lei. Pode 
ser feito por via judicial, confor-
me os procedimentos estabeleci-

dos pelos artigos 57 e 109 da Lei 
6.015/73, ou em cartório.

O oficial pode alterar o 
nome, independentemente de 
ação judicial, nos casos previs-
tos em lei, como no momento do 
casamento, ou em casos de erro 
evidente na grafia. Para o mi-
nistro, a opção dada pelo legis-
lador não pode estar limitada à 
data da celebração do casamen-
to, podendo perdurar durante o 
vínculo conjugal.

Porém, em casos durante o 
vínculo conjugal, não há autoriza-
ção legal para que a mudança seja 
feita diretamente pelo oficial de 
registro no cartório, de maneira 
que deve ser feita por intermédio 
de ação de retificação de registro 

civil, conforme os procedimentos 
do artigo 109 da Lei 6.015.

No caso concreto, a mulher 
casou-se em 2003, ocasião em 
que optou por não adicionar o so-
brenome do marido ao seu nome 
de solteira, mas em 2005 ajuizou 
ação para mudança de nome na 
Vara de Sucessões e Registros 
Públicos de Florianópolis.

O Ministério Público de Santa 
Catarina recorreu contra decisão 
do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, que entendeu ser per-
mitida a inclusão, já que não se 
tratava de mudança de nome. 
Segundo o MP, a decisão excedeu 
as normas legais, pois a condição 
era a data da celebração do casa-
mento. (ASCOM do STJ).
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DIREITO 
INTERNACIONAL

Está cada vez mais fácil para os 
consumidores na Europa buscarem 
seus direitos. Na semana passada, 
o Tribunal de Justiça da União 
Europeia decidiu que consumidor 
pode processar empresa estrangei-
ra no país onde ele mora, mesmo 
que tenha ido até a empresa para 

fechar contrato e concluir a com-
pra. Os juízes decidiram que, desde 
2002, não é mais necessário que o 
contrato de compra tenha sido as-
sinado à distância — pela internet, 
por exemplo — para o cliente poder 
recorrer à Justiça do seu país em 
caso de direito violado.

A decisão do Tribunal de Jus-
tiça da União Europeia foi toma-
da no processo de uma mulher 
que mora na Áustria, mas viajou 
até a Alemanha para comprar o 
carro. Já de volta ao seu país, ela 
constatou defeitos no automóvel e 
a empresa se recusou a trocá-lo. 

Para os juízes, o fato de o conta-
to inicial ter sido feito enquanto 
a consumidora ainda estava na 
Áustria mostra que a concessio-
nária, mesmo sediada na Alema-
nha, voltava sua publicidade para 
os austríacos. Por isso, pode ser 
acionada na Justiça austríaca. 

Um tribunal da Espanha condenou a companhia aérea Ryanair por 
impedir um guarda civil de embarcar armado. A empresa, que é irlandesa, 
defendeu que as regras da Irlanda proíbem armas de fogo nos aviões. Para 
a corte espanhola, no entanto, a companhia tinha de respeitar as regras da 
Espanha, que autorizam que agentes em serviço embarquem armados.

A Corte Europeia de Direi-
tos Humanos elegeu, na semana 
passada, seu próximo presiden-
te. O juiz Dean Spielmann, de 
Luxemburgo, assume o comando 
da corte no 1º de novembro, no 

lugar do britânico Nicolas Brat-
za, que deixa o tribunal no final 
de outubro. Spielmann está na 
corte desde junho de 2004 e deve 
cumprir mandato de três anos na 
Presidência.

A passagem do britânico Nico-
las Bratza como presidente da cor-
te europeia foi curta, mas necessá-
ria. Ele assumiu em novembro do 
ano passado, no meio de uma crise 
de relacionamento entre a corte e o 
Reino Unido. A escolha de um bri-

tânico para comandar o tribunal 
foi vista como uma maneira de ate-
nuar a crise. E parece que deu cer-
to. Se a corte não recuperou toda a 
sua credibilidade no Reino Unido, 
pelo menos acalmou o ânimo dos 
juízes e políticos britânicos.

Neste mês, completa um ano 
que a Ucrânia está tentando refor-
mar seu sistema judicial e legislati-
vo para atender ao padrão exigido 
pelo Conselho da Europa. A refor-
ma, que deve durar mais dois anos, 
é patrocinada pelo próprio conselho 

e pelos 47 países europeus que fa-
zem parte dele. Vão ser gastos 22 
milhões de euros (cerca de R$ 55 
milhões) para combater a corrup-
ção no Judiciário, garantir a liber-
dade de expressão, eleições livres e 
fortalecer a democracia no país.

A nova democracia ainda deve 
demorar a chegar na Ucrânia. Nes-
te primeiro ano de esforços concen-
trados para mudar o país, as recla-
mações contra violações de direitos 
humanos continuaram a pipocar no 
Conselho. A mais grave está sendo 
analisada pela Corte Europeia de 
Direitos Humanos. O tribunal jul-

ga se a ex-primeira-ministra Yulya 
Timoshenko, condenada e presa, foi 
vítima de perseguição política. Ela 
é a principal adversária do atual 
governo da Ucrânia. O Conselho 
da Europa já apelou ao país para 
libertar Yulya antes das próximas 
eleições parlamentares, marcadas 
para 28 de outubro.

Empresa pode ser acionada no 
país de consumidor na UE

Justiça em domicílio

Barrado a bordo

Troca de comando (1)

Troca de comando (2)

Hora de mudar (1)

Hora de mudar (2)

A natureza jurídica do 
tipo previsto no art. 28 da Lei 
11.343/06, foi motivo para mui-
ta polêmica na doutrina e juris-
prudência. Tal fato decorre das 
penas previstas para o citado 
tipo penal, já que a lei, de forma 
inovadora, não trouxe como pre-
ceito secundário a pena privativa 
de liberdade, adotando agora as 
seguintes penas: I - advertência 
sobre os efeitos das drogas; II - 
prestação de serviços à comuni-
dade; III - medida educativa de 
comparecimento a programa ou 
curso educativo.

Assim, em face da pena pre-
vista para tais condutas, estar-se-
ia ainda diante de uma infração 
penal, de uma contravenção penal 
ou de um ilícito sui generis que não 
configura infração penal, porém, 
da competência do juiz criminal? 
Teria havido descriminalização 
ou despenalização?Nosso entendi-
mento segue a maioria da doutri-
na, que afirma ter ainda a conduta 
de porte de drogas para consumo 

próprio a natureza criminal, ape-
sar de não mais ser possível a pena 
privativa de liberdade. 

A Constituição Federal, em es-
pecial no art. 5º, XLVI, que prevê, 
sem prejuízo de outras, as seguin-
tes sanções possíveis no nosso orde-
namento: a) privação ou restrição 
da liberdade; b) perda de bens; c) 
multa; d) prestação social alterna-
tiva; e) suspensão ou interdição de 
direitos. Logo, o fato de não haver 
no preceito secundário do tipo pre-
visão de pena privativa de liberda-
de não elimina seu caráter criminal, 
pois a infração penal não se resume 
a cominação de pena de reclusão, 
detenção, prisão simples e multa. 

Um anteprojeto que prevê a 
descriminalização do usuário de 
droga no Brasil foi apresentado 
à Câmara dos Deputados em 23 
agosto de 2012, levada pela comi-
tiva da Comissão Brasileira sobre 
Drogas e Democracia (CBDD). 

De acordo com o texto, dei-
xa de ser crime o porte, o plan-
tio para uso próprio e o consumo 

de quantidades limitadas de en-
torpecentes. Além disso, prevê a 
implantação de um sistema de 
apoio e atenção ao dependente 
químico.

Os representantes da medi-
da apresentada destacam que a 
ideia não é legalizar as drogas, 
mas distinguir o traficante do 
usuário, isso por meio da retira-
da das penas criminais para os 
usuários.

Já passa o tempo de ter-
mos leis anacrônicas e duras, 
que visem apenas devolver o 
mal praticado. Agora, cabe ao 
Estado tratar o consumo como 
um problema de saúde pública 
e buscar a redução dos danos 
sociais, disponibilizando locais 
para tratamento de usuários/de-
pendentes, bem como criar polí-
ticas educacionais cada vez mais 
apropriadas a uma sociedade em 
constante mudança.

Por Lupércio Gil da Silveira Neto.
Advogado e Pós-graduando em Direito Penal 

e Criminologia. Itabuna - Bahia

O uso de drogas: Crime ou 
doença? Apenar ou Legalizar?

ARTIGO
gilsilveira.adv@hotmail.com 



O Brasil está sob acompanhamento 
do Gafi (organização formada por 36 pa-
íses para promover políticas nacionais e 
internacionais de combate à lavagem de 
dinheiro e ao terrorismo), que anda fis-
calizando com rigor o cumprimento das 
suas incontáveis recomendações. Em 
junho de 2012 o Brasil (em Roma) qua-
se foi rebaixado para a lista negra dos 
países que deixam de adotar medidas 
para reprimir a lavagem de dinheiro. 

A nova lei, aprovada sem vetos pela 
Presidenta Dilma, embora contenha 
pontos claramente inconstitucionais, 
emite todos os sinais de que constituiria 
apenas mais um capítulo de uma velha 
prática bem portuguesa e brasileira: lei 
feita para inglês ver.

Sempre que um poder estrangeiro 
aperta o Brasil (agora, no caso da lava-
gem, é o GAFI), é da sua tradição não 
alterar a realidade, sim, editar uma lei 
nova para transmitir a impressão de 
que está preocupado com o assunto e 
fazendo a sua parte. Se a performance 
da Justiça penal brasileira na área é de-
plorável (menos de 200 condenados em 
14 anos), parece evidente que uma lei 
nova tem pouca chance de alterar essa 
realidade.

Sempre ressalvando que eu posso 
estar redondamente equivocado, vale a 
pena recordar duas saborosas histórias 
(encontradas na internet) que contam a 
origem da expressão “para inglês ver” 
(que, agora, talvez venha a ter uma 
nova versão: para o Gafi ver).

Uma delas remonta à época das 
invasões francesas (começo do século 
XIX), quando então a família real por-
tuguesa, sentindo-se ameaçada por Na-
poleão, zarpou para o Brasil (em 1808). 
A Inglaterra assumiu, a pedido do Rei, 
a função protetora de Portugal, passan-
do a comandar os exércitos portugue-
ses. Os metódicos ingleses prontamente 

notaram a desorganização geral do País 
bem como das suas forças armadas. 
Começaram a impor regras. Foi dessa 
forma que os portugueses começaram 
a editar incontáveis leis, regulamentos 
e portarias que davam a impressão de 
que tudo estava se organizando. Na ver-
dade, era só “para inglês ver”, ou seja, 
o propósito era só criar a ilusão de que 
tudo estava sendo resolvido. Diante da 
ordem de que era para construir uma 
estrada, por exemplo, os portugueses 
colocavam algumas ferramentas e pe-
dras no local e, depois disso, nada mais 
era feito. 

A segunda história é a seguinte: em 
plena revolução industrial, a Inglaterra 
tinha o comando econômico do mundo. 
Seus produtos, no entanto, começaram 
a ter problemas de comercialização no 
Brasil, em razão da economia escrava-
gista vigente, que enriquecia os grandes 
proprietários de terras, mas a massa 
produtora não era assalariada. A Ingla-
terra passou a pressionar o Brasil para 
abolir a escravidão, o que só foi acon-
tecer em 1888 (com a Lei Áurea). An-
tes desta data, para iludir os ingleses, 
o Brasil editou várias leis (1850: Lei 
Eusébio de Queiroz; 1871: Lei Barão 
de Rio Branco ou Lei do Ventre Livre; 
1885: Lei Saraiva Cotegibe ou Lei dos 
Sexagenários): todas foram leis “para 
inglês ver”, porque nenhuma pôs fim à 
escravidão (que, aliás, com distinto for-
mato, dura até hoje).

Espero que eu esteja totalmente 
equivocado, mas parece plausível su-
por que a nova lei de lavagem tem tudo 
para ratificar nossa velha tradição de 
fazer lei “para inglês ver”.  
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Por Luiz Flávio Gomes da Silva. 
Jurista e cientista criminal. Fundador da Rede de Ensino 
LFG. Codiretor do Instituto Avante Brasil e do atualida-

desdodireito.com.br. Foi Promotor de Justiça (1980 a 
1983), Juiz de Direito (1983 a 1998) e Advogado (1999 a 

2001). São Paulo – São Paulo.

Direito Processual 
do Trabalho

A Consolidação das Leis do Trabalho 
prevê que, no processo trabalhista, encon-
tram-se à disposição das partes os seguintes 
recursos: Embargos de Declaração, Recur-
so Ordinário, Recurso de Revista, Agravo 
de Petição, Agravo de Instrumento, Agravo 
Regimental e Recurso de Embargos- estes 
perante o TST- Discute-se se a Reclamação 
Correicional, também denominada de Cor-
reição Parcial, ostenta a natureza jurídica 
de recurso. Ficamos com Coqueijo Costa 
que   a chama de recurso atípico.  

Evidentemente, cada um dos recur-
sos previstos dispõe de uma oportunidade 
processual própria para ser interposto e 
destina – se a reformar determinado ato 
judicial, além da necessária presença de 
pressupostos e requisitos específicos e dos 
pressupostos exigidos para a interposição 
de qualquer recurso judicial.

A nossa preocupação no momento, diri-
ge-se ao recurso de Agravo de Petição. Este 
provimento recursal é específico do Processo 
do Trabalho e mais precisamente, do Pro-
cesso de Execução, sendo cabível, pois, das 
decisões judiciais proferidas nas execuções.

A sua previsão encontra-se no art. 
897, da CLT, que elucida ser cabível das 
decisões do juiz nas execuções, devendo o 
agravante delimitar justificadamente as 
matérias e os valores abordados nas ra-
zões correspondentes.

Iniciada a execução, concretizada a ci-
tação e a providência constritiva, o devedor 
é intimado desta para oferecer embargos, 
se assim desejar, o que pode ser oferecido 
no prazo de cinco dias. Havendo embargos 
à execução, o credor é intimado para de-
fender-se e o juiz, então proferirá sentença 
e deverá fixar o quantum devido. É desta 
sentença que caberá o Recurso de Agravo 
de Petição. Portanto, após a penhora.

Surge, entretanto, uma questão que 
pode não ser qualificada de tormentosa, 
mas que tem ensejado discussões e estu-
dos, quer na doutrina, quer na jurispru-
dência. É que, sobretudo esta, antepõe, 
quase sempre, como pressuposto recursal 
no caso, a garantia do juízo, ou seja, a pré-
via penhora em bens ou em dinheiro, do 
valor cobrado e admitido na sentença que 
decidir os embargos à execução. 

Em resumo, o Agravo de Petição, para 
ser conhecido e julgado, de acordo com 
grande parte da doutrina e a maioria dos 
julgados, há de ser manejado contra a sen-
tença que decide Embargos à Execução e 

este só pode ser oferecido depois de concre-
tizada a penhora. Em resumo: o Agravo de 
Petição tem como pressupostos a garantia 
do juízo, o oferecimento de embargos pelo 
devedor e a decisão destes. De tal decisão, 
na realidade técnica uma sentença, já que 
os embargos apresentam a natureza jurí-
dica de ação incidental.   

Contudo, assim não entendemos e esta-
mos em boa companhia. Significa que, para 
nós, o recurso de Agravo de Petição pode, 
sim, ser utilizado contra decisão judicial pro-
ferida na execução trabalhista, ainda que 
não tenha havido penhora, portanto, sem 
que existam embargos à execução e muito 
menos sentença de embargos de à execução, 
(ou à penhora, à adjudicação, à arrematação 
e bem como embargos de terceiro). Autores 
existem, bem como acórdão diversos, afir-
mando  não ser possível  a interposição de 
Agravo de Petição sem que tenha havido 
prévia concretiza da penhora e consequente 
embargos e posterior sentença.  

Este procedimento, todavia, não pode 
ser considerado como dogma, há situações 
processuais nas quais é possível a interpo-
sição do agravo de petição, desde que não 
se trate de decisão meramente interlocu-
tória, posto que, destas, não é cabível re-
curso. Entendemos que, desde que se trate 
de decisão terminativa, situação que ocor-
re, por exemplo, quando o juiz,acolhendo 
exceção de pré-executividade, extingue 
a execução, caber o agravo e petição sem 
garantia do juízo, ou seja, sem penhora e 
sem embargos à execução. 

De fato, a nosso sentir, diversas são 
as situações processuais nas quais o re-
curso de Agravo de Petição pode ser man-
jado sem que exista decisão a propósito 
de embargos à execução e, portanto, sem 
penhora, desde que haja uma sentença 
que venha a extinguir (decisão termina-
tiva) a ação de execução.

Entendemos, pois, que a única exigên-
cia que pode estar presente no caso, é a 
sentença de extinção do processo de execu-
ção, como caso de acolhimento de oposição 
de pré-executividade, quando o processo 
de execução é extinto sem a realização da 
garantia do juízo.

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado e Pós Graduado em Direito Imobiliário pela Uni-
versidade Católica do Porto - Portugal. Conselheiro Vitalício 

da OAB/BA; Membro dos Institutos dos Advogados da 
Bahia e Brasileiro; Presidente do Instituto Baiano de Direito 

do Trabalho; Membro Honorário da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA)  Salvador – Bahia

Agravo de petição 
sem garantia

ebc@britocunha.com.br e euripedesebc.blogspot.com Site: www.professorlfg.com.br 

ARTIGO

Nova lei de lavagem 
de dinheiro: para 
inglês ver (?)

Indisponibilidade de bens

Lei de licitações

Por maioria, a 1ª Seção do Superior 
Tribunal de Justiça decidiu que não é 
necessário demonstrar o risco de dano 
irreparável para que se possa decretar 
a indisponibilidade de bens em ações de 
improbidade administrativa, previstas 
no artigo 7º da Lei 8.429/92. Os ministros 

entenderam que o periculum in mora é 
presumido em lei, em razão da gravida-
de do ato e da necessidade de garantir o 
ressarcimento do patrimônio público em 
caso de condenação, não sendo necessária 
a demonstração do risco de dano irrepará-
vel para se conceder a medida cautelar. 

Reportagem publicada nesta terça-fei-
ra (11/9) no jornal DCI afirma que o Con-
gresso Nacional promove o fim gradual da 
Lei de Licitações. De acordo com a reporta-
gem, o Senado deve jogar mais uma pá de 
cal na Lei de Licitações, a Lei 8.666/1993, 
com a iminente aprovação da Medida Pro-
visória 570, que prevê, entre outros dispo-
sitivos, autorização para o uso do Regime 

Diferenciado de Contratações (RDC) no 
setor da educação e construção de creches. 
Desde que criou o RDC também por MP 
no ano passado, o governo vem alterando 
a Lei de Licitações para ampliar o uso des-
se regime, apesar de enfrentar resistência 
na própria base aliada. O RDC é tido pelo 
governo como uma opção mais célere do 
que a Lei de Licitações.
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Fiscalização de descanso
de caminhoneiros é adiada

O Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran) aprovou a suspensão por até 180 dias 
do cumprimento da Lei do Descanso dos 
Caminhoneiros. O motivo é a necessidade 
de fazer, primeiro, uma mapeamento das 
rodovias federais e depois partir para a 
fiscalização. A resolução está publicada na 
edição desta quinta-feira (13/9) do Diário 
Oficial da União.

A lista das estradas que devem atender 
aos critérios da nova lei deverá ser publi-
cada em seis meses. O trabalho, segundo a 
Resolução 417 do Contran, será coordenado 
pelos ministérios dos Transportes e do Tra-
balho e Emprego. O adiamento foi definido 
nos primeiros dias desta semana, logo que 
a medida passou a valer.

Na prática, os responsáveis pela fisca-
lização do cumprimento da lei constataram 
que as rodovias brasileiras não estão prepa-
radas para a execução da nova norma. Uma 
das situações identificadas foi a ausência de 
locais de parada para repouso dos caminho-
neiros. A medida, segundo o governo, visa a 

reduzir os riscos de acidentes de trânsito.
A nova lei estabelece o tempo de direção 

e descanso dos motoristas profissionais em 
pontos de parada nas vias federais. A me-
dida determina também que os pontos de 
parada devem ter condições sanitárias e de 
conforto para repouso e descanso dos cami-
nhoneiros, assim como alojamentos, refeitó-
rios das empresas ou de terceiros, conforme 
as normas federais.

Em nota publicada na quarta-feira 
(12/9), o Ministério das Cidades informou 
que a medida foi tomada pelas dificuldades 
relacionadas aos pontos de descanso des-
tinados aos motoristas: “O Ministério das 
Cidades esclarece que a recomendação do 
Contran se deu pela dificuldade, no contexto 
atual, de cumprimento do tempo de descan-
so em grande número de vias federais, por 
carecerem de pontos de parada que garan-
tam a segurança do motorista profissional”.

A resolução é assinada pelo presidente 
do Contran, Julio Ferraz Arcoverde, e mais 
oito dirigentes do órgão. (Agência Brasil).
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O caso do escândalo da política que 
ganhou repercussão nacional, considera-
do como ‘’mensalão’’ e com envolvimento 
de personalidades fluentes do ‘’metiê’’,  a 
exemplo de João Paulo Cunha (ex-presi-
dente Câmara Federal), Marcos Valério, 
Delúbio Soares e outros, está em plena 
discussão no Supremo Tribunal Federal, 
a mais alta corte da justiça brasileira. 
Essa repercussão, talvez, tenha ocorrido 
em função da veiculação do episódio na 
mídia de todo o país pois, se não fosse a 
imprensa, seria bem capaz do assunto cair 
no esquecimento.

No grau máximo da jurisdição brasi-
leira há opiniões divergentes entre os ju-
ristas, uns a opinarem pela condenação, 
outros pela absolvição dos acusados cujos 
tipos penais são descritos como corrupção 
ativa, corrupção passiva e peculato, cri-
mes específicos da categoria dos funcio-
nários públicos. Resta saber, entretanto, 
se os envolvidos eram, efetivamente, fun-
cionários públicos, uma vez que, são con-
siderados como tais aqueles submetidos a 
concursos públicos.

Numa linguagem coloquial, a fim de 
que o próprio leitor melhor possa entender 
o vocábulo da corrupção, na doutrina clás-
sica de Humberto Piragibe Magalhães e 
Christóvão Piragibe Tostes Malta, no seu 
Dicionário Jurídico, é o ‘’crime consistente 
em solicitar, receber ou oferecer dinheiro 
ou outra vantagem indevida para que fun-
cionário público, empregado, magistrado, 
etc. realize atividades em razão da fun-
ção’’. A corrupção, bem como o peculato e 
outros peculiares, estão previstos nos arti-
gos 312/361 do Código Penal Brasileiro.

A corrupção ativa dá-se por parte de 
quem faz o oferecimento da vantagem, 
enquanto a passiva ocorre em função da-
quele que a recebe. Essa, em essência, é a 
definição de forma bem simples para que 
o leitor possa entendê-la. Já o peculato ‘’é 
o crime praticado por funcionário público, 
classificado entre os contra a administra-
ção pública, e ocorre como na apropriação 
indébita praticada pelo funcionário em 
razão do cargo, sendo lesada a adminis-
tração’’.    

Para o peculato, o Código Penal Bra-
sileiro no artigo 312 prevê pena de 2 a 12 
anos e multa. Porém, se o for na modalida-
de culposa, isto é, sem a intenção de prati-

cá-lo, a pena reduz-se de três meses a um 
ano. Nessa circunstância, ainda ter-se-á 
de observar os requisitos favorecedores de: 
primariedade, bons antecedentes, residên-
cia fixa, profissão definida, nível superior, 
etc, cuja pena, na hipótese de condenação 
com trânsito em julgado (quando não cabe 
mais recurso), seria reduzida, no mínimo, 
à prestação de serviços, isso teoricamente 
falando.

Já a corrupção passiva é tratada no 
artigo 317 do Código Penal, com pena de 
reclusão idêntica ao peculato (dois a doze 
anos e multa). Contudo, na forma do pa-
rágrafo segundo desse mesmo dispositivo 
legal, se o funcionário pratica, deixa de 
praticar ou retarda de oficio, com infração 
de dever funcional, cedendo a pedido ou 
influência de outrem (grifo nosso), a pena 
é reduzida de três meses a um ano ou mul-
ta. Seguindo esse critério, evidentemente, 
não haverá efetiva condenação.

Ao se seguir o diapasão de redução da 
penalidade, alcançar-se-ia a Lei 9.099/95 
(Juizados Especiais Cíveis e Criminais), 
com o suposto condenado à pena pecuniá-
ria ou prestação de serviços. Outro atenu-
ante, na hipótese de absurda condenação, 
seria o beneplácito dos artigos 43/46 do 
Código Penal, com penas restritivas de di-
reito (cominação pecuniária e/ou serviços 
comunitários). Em outras palavras, con-
denação até 4 anos não daria efetiva pri-
são, teórica ou praticamente falando. Essa 
é a pura realidade, extraída com base em 
legislação codificada. 

   Enquanto há discussão na alta 
corte de justiça no que diz respeito à con-
denação dos envolvidos no ‘’mensalão’’, 
com opiniões ‘’divergentes’’, o importante 
a saber não é a penação, em abstrato, mas, 
sim, o efetivo cumprimento da pena, em 
concreto, ou a efetiva restituição da ‘’res 
furtiva’’ (a coisa) ao erário público. Como 
já dito outrora, embora o autor do artigo 
não seja especialista em ciência crimi-
nal, mas, duvida em real cumprimento de 
pena dos envolvidos no escândalo. Esse é 
o nosso ponto de vista!      

Por Alberto Barreto. 
Advogado, pós-graduado em direito material e processual 
do trabalho, filiado à Associação Bahiana de Imprensa e 
Sindicato dos Jornalistas do Estado da Bahia; e é Membro 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Ilhéus – Bahia.

E-mail: albertobbarreto@hotmail.com 

ARTIGO

O mensalão: “peculato, 
corrupção ativa/passiva”

“O advogado não altera a verdade se consegue tirar 
dela aqueles elementos mais característicos, que 
escapam ao vulgo. Não é justo acusá-lo de trair a 

verdade quando, pelo contrário, consegue ser, como o 
artista, o seu intérprete sensível”.

Piero Calamandrei, na obra
“Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados”.

Projeto de lei redefine
crime doloso e culposo
A Câmara dos Deputa-

dos analisa o Projeto de Lei 
3.832/12, do deputado Gon-
zaga Patriota (foto), PSB-
PE, que estabelece novas 
definições para crime doloso 
e culposo e aumenta a pena 
dos crimes culposos. O obje-
tivo é punir com mais rigor 
os delitos de trânsito, mas a 
mudança afeta todos os cri-
mes.

Pela proposta, o crime 
doloso passa a ocorrer quan-
do o agente quer o resultado 
e o culposo quando o agente, 
por imprudência consciente, 
assume o risco e causa o re-
sultado.

Conforme a definição 
atual, o crime doloso ocorre 
quando o agente quis o resultado ou assu-
miu o risco de produzi-lo. Já o crime cul-
poso é aquele em que o agente deu causa 
ao resultado por imprudência, negligên-
cia ou imperícia. Ou seja, quanto ao cri-
me doloso, o projeto elimina a hipótese 
em que o acusado, mesmo sem a inten-
ção, assumiu o risco de produzi-lo. Esse 
é o chamado dolo eventual, que o autor 
do projeto considera uma ficção, por ser 
subjetivo.

Quanto ao crime culposo, o autor re-
tira as expressões “negligência e imperí-
cia”, por considerar que ambas são varia-
ções da imprudência. As penas dos crimes 
culposos ficam próximas das penas dos 
dolosos. Atualmente, os crimes culposos 
têm pena inferior. No caso de homicídio 
simples, por exemplo, a pena é de 6 a 20 
anos de reclusão se for doloso e de 1 a 3 
anos de detenção se for culposo. 

Se o projeto for aprovado, o acidente 
de trânsito passa a ser considerado um 
crime culposo, com pena mais próxima da 
do doloso. Ainda hoje, há interpretações 
diferentes entre os juízes. Em geral, o 
Ministério Público tenta provar que o cri-
me foi resultado de dolo eventual, e nem 
sempre resulta em condenação.

A proposta, em relação ao crime cul-

poso, classifica a imprudência conscien-
te em três tipos: gravíssima, quando o 
agente, tendo conhecimento e consciên-
cia da previsibilidade do resultado ne-
cessário, aceitou produzi-lo — a pena 
prevista corresponderá a 9/10 da apli-
cada quando praticado o crime de forma 
dolosa; grave, quando o agente, sendo 
indiferente ao conhecimento e à cons-
ciência da previsibilidade do resultado 
eventual, o produziu — a pena prevista 
corresponderá a 8/10 da aplicado quando 
praticado o crime de forma dolosa; e leve, 
quando o agente, tendo conhecimento e 
consciência da previsibilidade do resul-
tado eventual, não aceitou produzi-lo — 
a pena prevista corresponderá à metade 
da aplicada quando praticado o crime de 
forma dolosa.

O texto também traz o conceito de im-
prudência inconsciente, ou seja, quando 
o agente, sem conhecimento e previsibi-
lidade, produziu o crime. A pena prevista 
corresponderá a 3/10 da aplicada quan-
do praticado o crime de forma dolosa. O 
projeto pretende alterar o Código Penal 
(Decreto-lei 2.848/40). A proposta será 
analisada pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário. 
(informações da Assessoria de Imprensa 
da Agência Câmara de Notícias).

Cunhado é parente
Por unanimidade, o Superior Tribunal 

de Justiça condenou a Fundação Feira do 
Livro a devolver R$ 250 mil de emenda des-
tinada por Antonio Palocci, quando ele era 
deputado federal, para a edição do evento, 
em 2009. Uma das irregularidades apon-
tadas, segundo o STJ, é que a cunhada do 

ex-ministro, Heliana da Silva Palocci, era 
vice-presidente da entidade. Pela Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, senadores, deputa-
dos e vereadores estão proibidos de transfe-
rir verbas públicas a entidades geridas por 
parentes, em qualquer grau. E, segundo o 
novo Código Civil, cunhado é parente. 

POSSE 

Posse da Comissão dos 
advogados Professores

Aconteceu em no último dia 05/09, 
às 16 horas na sede da OAB Seção 
Bahia em Salvador, a posse da Comis-
são dos Advogados Professores.

A comissão tem por finalidade 

implementar medidas que visem a 
valorização do magistério jurídico no 
Estado da Bahia e está aberta a to-
dos os que militem no ensino jurídico 
superior.
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DIREITOS HUMANOS
1- O IBGE estima que nos próximos 

trinta anos a previsão é de que 
os idosos ultrapassem cinquen-
ta milhões de pessoas, o que cor-
responderá a 28% da população 
brasileira. Os Direitos Humanos 
inerentes à população idosa no 
Brasil são amplamente reconhe-
cidos. A Constituição Federal es-
tabelece que a família, o Estado 
e toda a sociedade devem ampa-
rar pessoas idosas, defendendo 
sua dignidade e bem-estar. Em 
1994 foi criado o Conselho Na-
cional do Idoso, por meio da Lei 
nº. 8.842 e, atualmente, o Esta-
tuto do Idoso (Lei nº. 10.741/03) 
contempla políticas diversas de 
proteção aos maiores de sessen-
ta anos e estabelece, ainda, que 
os idosos

a) têm direito a alimentos, mas a obri-
gação alimentar é subsidiária e não 
cabe ao idoso optar por quem os 
prestará, devendo obedecer à ordem 
estabelecida na lei civil.

b) devem contar com direito à priorida-
de, nisso consistindo, inclusive, prio-
ridade no recebimento da restituição 
do imposto de renda.

c) podem ser admitidos em qualquer 
trabalho ou emprego, vedada, em 
qualquer hipótese, discriminação e 
fixação de limite máximo de idade.

d) maiores de sessenta e cinco anos têm 
direito à gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos, mes-
mo os serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente 
aos serviços regulares.

2- Joana, funcionária de um hos-
pital, decide adotar um recém-
nascido. Porém seu pedido de 
licença-maternidade é negado, 
por falta de previsão legal. In-
conformada Joana ingressa na 
Justiça Trabalhista, onde re-
cebe decisões favoráveis à luz 
dos princípios constitucionais, 
inclusive do Tribunal Superior 
do Trabalho. Porém, em últi-
ma análise do caso, o Supremo 
Tribunal Federal decide pela 
denegação do pedido de licen-
ça maternidade, operando-se o 
trânsito em julgado da decisão. 
Segundo o Sistema Interameri-
cano de Direitos Humanos, qual 
será a alternativa correta:

a) Como a questão já transitou em jul-
gado no Poder Judiciário do país acu-
sado, Joana terá sua petição inad-
mitida pela falta de cumprimento 
do requisito previsto na Convenção 
Americana de Direitos Humanos.

b) Como a proteção da família não está 
garantida pelo Pacto de São José 
da Costa Rica, Joana terá sua pe-
tição inadmitida pela falta de cum-
primento do requisito previsto na 
Convenção Americana de Direitos 
Humanos.

c) Joana poderá ter sua petição admi-
tida pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, que poderá 
continuar a analisar o mérito do as-
sunto mesmo que o Brasil tenha al-
terado a legislação sobre o tema após 

a decisão do caso de Joana pelo STF, 
passando a beneficiar mães adoti-
vas, em face da impossibilidade de 
retroatividade da norma para atin-
gir coisa julgada.

d) Joana não poderá ter sua petição 
admitida, em razão de ser requisito 
indispensável que estivesse repre-
sentada por um Estado-membro da 
Organização dos Estados Ameri-
canos, para apresentar à Comissão 
Interamericana de Direitos Huma-
nos a petição que contém denúncia 
ou queixa de violação da Convenção 
Americana de Direitos Humanos por 
um outro Estado-parte do qual é na-
cional.

3- A população do Quilombo da 
Cachoeira e da Pedreira é sur-
preendida com o lançamento do 
“Centro de Lançamento de Fo-
guetes da Cachoeira e da Pedrei-
ra” e pelo consequente processo 
de desapropriação do local de 
moradia das populações tradi-
cionais. Os quilombolas procu-
ram o Governo Federal, que se 
recusa em conferir os títulos de 
propriedade definitiva para a 
comunidade. Segundo o Sistema 
Interamericano de Direitos Hu-
manos, é correto afirmar:

a) Como a questão versa sobre proprie-
dade privada, questão não aborda-
da pelo Pacto de São José da Costa 
Rica, a população do Quilombo da 
Cachoeira e da Pedreira terá sua pe-
tição inadmitida pela falta de cum-
primento do requisito previsto na 
Convenção Americana de Direitos 
Humanos.

b) Como o caso em tela versa sobre o di-
reito do Estado sobre o seu território, 
a Soberania do Estado prevalece, e a 
população do Quilombo da Cachoeira 
e da Pedreira terá sua petição inad-
mitida pela falta de cumprimento 
do requisito previsto na Convenção 
Americana de Direitos Humanos.

c) Como o caso versa sobre discrimina-
ção racial, a população do Quilombo 
da Cachoeira e da Pedreira deverá 
estar representada por uma enti-
dade não-governamental que seja 
reconhecida em um ou mais Esta-
dos-membros da Organização dos 
Estados Americanos, e que inclua 
em suas finalidades institucionais o 
combate ao racismo, para apresen-
tar à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos a petição que con-
tém denúncia ou queixa de violação 
da Convenção Americana de Direi-
tos Humanos por um Estado-parte.

d) Como a questão versa, também, so-
bre a proteção da família, a popu-
lação do Quilombo da Cachoeira e 
da Pedreira poderá protocolar, di-
retamente por seus indivíduos ou 
representada por uma entidade não-
governamental que seja reconhecida 
em um ou mais Estados-membros da 
Organização dos Estados America-
nos, a petição que contém denúncia 
ou queixa de violação da Convenção 
Americana de Direitos Humanos por 
um Estado-parte à Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos.
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ENDEREÇOS DOS CARTÓRIOS EM ITABUNA
1º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Alice Sá Lima
Rua Almirante Tamandaré, 431, 
Centro, Telefone (73) 3215 0858

2º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Emília midlej
Avenida Amélia Amado, 472, 
Centro, Telefone (73) 3212 9983

1º Registro de Imóveis
Tabelião: José Carlos dos Santos Souza (Beca)

Avenida Ilhéus, 349, Centro, 
Telefone (73) 3215 5607 

1º Ofício de Registro Civil 
Rua Guanabara, 160, Jardim Vitória

Cartório de Protesto
Tabeliã: Maria Veracy Moreira de Souza
Avenida Cinquentenário, 884, 
Edifício Benjamin Andrade, 
Sala 5, Centro

Excelentíssimo Senhor,
Dr. Juiz de Direito, 
De uma Vara de Família 
Competente pra este feito
Desta Comarca cidade
Atento à legalidade 
Por ser este foro eleito.     

Xxxxxxx Xxxxxxx  Xxxxxxx
Juntamente com sua mulher
Sxxxxx Sxxxxxx Sxxxxxxx,
Brasileiros e casados até,
Comerciários de verdade
Residentes nesta cidade
A Vossa Excelência Requer: 

Que se mande processar
Seu Divórcio Consensual 
Com base na Lei Específica
E Lei Suprema Nacional,
No artigo dois dois seis  (226)
Parágrafo seis outra vez (6º),
Na sua parte final.

Contraíram casamento
Há cinco anos passados
No Cartório desta Comarca
Foram os atos registrados,
Com documentos anexos
E depoimentos conexos
Os fatos ficam provados.

O Regime do casamento
Foi união parcial,
Tendo, então, se silenciado 
Sem pacto antes-nupcial,
Foram aqueles namorados,
Pela lei consorciados, 
Formando belo casal.

A união durou pouco: 
Apenas dois anos e dia,
O Casal se separou 
Por lhe faltar harmonia, 
Mas só separaram de fato,
Juridicamente sem ato, 
Mas a Lei os ampararia.

Não tiveram, sequer, um bem
Para ser bem partilhado, 

Mas lhes nasceu uma filha
Do casal apaixonado
No Cartório do Fórum Rex 
Axxxxxx Axxxxxx Axxxxxex 
Seu nome foi registrado.

Nasceu a bela Axxxxx,
Da união do casal
Em vinte e cinco de março
Para alegria total
Em  mil novecentos e noventa 
e quatro,
De olhos lindos mulatos
E semblante angelical.

Esta filha adorada 
É a corda do coração
Terá da mãe sua guarda
E do pai toda atenção 
Que alem do seu carinho, 
Será sempre o seu paizinho
E lhe dará Educação.

Do pai terá uma pensão
Destinada a alimentos
Simbolicamente um salário,
Constado em requerimento 
Podendo também visitá-la,
Para ouvir sua fala
Em todo e qualquer momento.

Dois anos de separados,
Cada um com seu destino,
Formaram novas famílias
Contentes vivem sorrindo
Mas querem legalizar
Aquele seu novo lar 
Até então clandestino.

Decretado o Divórcio, 
A mulher talvez só queira 
Voltará a ter de novo
O seu nome de solteira
Sxxxx Sxxxxxx Sxxxxxxx
Cxxxxxx fica no atalho, 
E assinará a sua maneira.

Os Requerentes pretendem
Sejam inquiridas em audiência
As testemunhas do Rol

Para provar a freqüência 
Da separação do casal
Bem como a época legal
Perante Vossa Excelência.

Ratificado o pedido
E ouvido a Promotoria 
Requerem Homologação 
Do Divórcio em harmonia
Sendo expedido mandado 
Pra o ato ser registrado
Ainda no mesmo dia.

Atribuindo ao presente 
Para efeito legal
O Valor de um mil reais 
Em moeda nacional
Chamando a atenção do Pretor 
Atente Senhor Julgador,
Este pedido final:

Os Autores desta Ação 
Descumprindo ao Juramento
Por meio deste processo 
Querem por fim ao casamento
Dependendo unicamente,
De uma forma bem urgente, 
Do vosso deferimento. 

Preparado o petitório
Com data e atos formais, 
Protocolado em Cartório
Por todos os meios legais
Sendo tudo assinado
Por seu comum advogado: 
Antonio Nogueira de Novais

Obs.:  Este trabalho foi utili-
zado como ilustração em uma 
aula de Prática de Processo 
Civil, numa das Faculda-
des de Direitos, vinculadas à 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, em 1990, onde se 
estudada às formas de peticio-
nar e suas inovações no Direi-
to moderno.

Por Antonio Nogueira de Novais. 
Advogado. Itabuna – Bahia.

Divórcio em versos

Novidade Jurídica
E-mail: antonionogueiranovais@hotmail.com

Dra. você não é testemunha 
mas eu adoraria te arrolar nos 
meus autos

Você não é a segunda fase 
da OAB, mas me deixa louco!

O amor não te liberta. O 
nome disso é Habeas Corpus. 
Amor é outra coisa.

Me chama de audiência que 
eu te mostro minha instrução.

Me chama de Excelentíssi-
mo Senhor Doutor Juiz que te 
mostro minha Vara Única!

Você não é cheque mas to 

doido pra te dar uma endossada
Me mostra tua norma aber-

ta que te apresento minha voca-
ção de expansão, Doutora!

Nosso amor é direito adqui-
rido, nosso ato jurídico é perfeito 
e nossa relação é coisa julgada.

Você praticou um crime ina-
fiançável pois está torturando 
meu coração!

Me chama de processo 
que eu te mostro minha am-
pla defesa.

Me deixa superar tua carên-

cia de ação com o meu saneador. 
Com você eu vou até a ulti-

ma instância até que nós faça-
mos coisa julgada! 

Me chama de Lei e vem aqui 
me complementar...

Me chama de Medicina Le-
gal e vamos ali fazer um corpo 
de delito.

Me chama de lei que eu te 
mostro a minha lacuna!

Me chama de Direitos Hu-
manos e vem cá me dar uma 
violada...
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1- O meu apartamento começou 
a sofrer estragos por conta de va-
zamentos e infiltrações no edifício. 
De quem é a responsabilidade do 
condomínio ou do meu vizinho? 
Cláudia Lima. 

Prezada Cláudia, com relação aos 
problemas de vazamentos é preciso 
estar atento também à manutenção 
periódica, pois isso reflete na conta 
de água do condomínio. No caso de 
infiltração, há que primeiro se verifi-
car se o condomínio tem regras bem 
claras quanto a essa problemática. Se 
na parede interna, por exemplo, a res-
ponsabilidade é do apartamento que 
esteja causando a infiltração. Mas se é 
externa, é do condomínio. Nesse caso, 
as despesas deverão ser rateadas con-
forme a fração ideal, proporcional a 
metragem de cada unidade, por força 
do art. 1.336 do Código Civil.

2- Sou síndica de um prédio com 
12 apartamentos. E temos proble-
mas sérios de inadimplência, como 
posso resolvê-los? Paula da Silva.

Estimada Paula, um dos pontos 
mais complexos para os síndicos e as 
administradoras de condomínio diz 
respeito a inadimplência condominial. 

Acreditamos que deve haver um 
controle absoluto e um sistema de co-
brança rigoroso. O que dá resultado 
mesmo é a cobrança rigorosa, em cima 

do fato. Quanto mais tempo passa, mas 
amargo é o remédio. Entendemos tam-
bém que seja importante o síndico (ou 
a administradora) atuar diretamente 
junto aos moradores, procurando en-
tender a razão da inadimplência, pois 
existem “casos” e “casos”.

3- Sou moradora de um edifí-
cio que há furtos constantemente. 
De quem é a responsabilidade por 
furtos e roubos dentro de condo-
mínio? Gutemberg dos Santos.

Prezado Gutemberg, dentre as prin-
cipais questões que envolvem a admi-
nistração de um condomínio, elenca-
mos junto com o problema com carros 
(vagas de garagem), cachorro, criança 
e cobertura, os problemas de furtos e 
roubos em condomínio.

Em principio o condomínio seria o res-
ponsável. Mas, caso de um arrombamen-
to de um carro, por exemplo, a questão é 
reunir provas de que o vandalismo ocor-
reu, de fato, no local. Daí a importância 
das câmaras de seguranças. Entretanto, 
se uma empresa de seguranças estiver à 
frente, o condomínio terá de responder 
pelo fato. Oferecendo suporte a síndicos 
e moradores na gestão condominial.

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

Consulta de Direito
Condominial

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Condominial para Dr. 
Vercil Rodrigues, encaminhar para os E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br,  jor-
nalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com

Enézio de 
Deus lança 
Assassinatos de 
homossexuais 
e travestis 

Cumprimento da CLT

“Assassinatos de homossexuais e travestis” é o mais novo livro do professor e ad-
vogado Enézio de Deus Silva júnior. A obra é fruto da Dissertação de Mestrado do 
Prof. Enézio de Deus, junto ao Programa de Pós-graduação em Família na Sociedade 
Contemporânea da Universidade Católica do Salvador (UCSAL), este livro reveste-se 
de grande utilidade e relevância, especialmente às (aos) que lidam com a temática em 
questão – sob os eixos da homo(trans)fobia, violência, segurança pública, justiça, cida-
dania, das famílias e das causas LGBTTT como um todo.

O Ministério Público do Trabalho so-
licitou ao Tribunal Superior do Trabalho 
a edição de uma súmula para exigir o 
cumprimento de normas trabalhistas por 
frigoríficos. De acordo com o MPT, apesar 

de previsto na Consolidação das Leis de 
Trabalho (CLT), o repouso remunerado 
para empregados que trabalham em câ-
maras frias não estaria sendo concedido 
por todas as empresas do setor. 

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduando em Direito Público e 
Privado e Membro-Idealizador-fundador e Vice-

presidente da Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA). Itabuna – Bahia.
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Entra em vigor a Lei do
Descanso para motoristas

Governo cria bolsa e auxílios 
para estudantes cotistas

Entre os dias 27 e 28 de setembro, acontece, 
em São Paulo, o II Congresso Internacional com 
o tema “Novos Temas e Desafios no Mundo do 
Trabalho”, em homenagem ao acadêmico Arnal-
do Süssekind, que faleceu em julho deste ano.  O 
evento é promovido pela Academia Nacional de 
Direito do Trabalho (ANDT) e traz temas polêmi-
cos, como “Assédio moral no ambiente de traba-
lho e sua prevenção”, que terá como painelistas 
Antonio Carlos Aguiar, sócio do Peixoto e Cury 

Advogados e mestre em Direito do Trabalho pela 
PUC-SP, e Valdir Florindo, desembargador do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O 
presidente dessa mesa será o ministro aposenta-
do do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Van-
tuil Abdala. O evento será no Teatro Maksoud 
Plaza, que fica na Alameda Campinas, 150, na 
Capital paulista. As inscrições podem ser feitas 
até dia 21 de setembro. Mais informações no site 
www.andt.org.br.

O Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos da Fundação Universidade 
de Brasília (Cespe/UnB) foi escolhido 
para realizar o primeiro concurso pú-
blico do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O extrato de dispensa de licita-
ção para assinatura do contrato, publi-
cado no Diário Oficial da União na se-
gunda-feira (10/9), formaliza a escolha 
da banca. A dispensa da licitação está 
fundamentada no artigo 24, inciso XIII, 

da Lei n. 8.666/1993.
A previsão atual é de que o certame 

selecione 186 servidores para os quadros 
do Conselho. A realização do concurso foi 
viabilizada pela Lei n. 12.463, de agosto 
de 2011, que criou 100 cargos de analista 
judiciário, 110 de técnico judiciário, além 
de 113 cargos e funções comissionados. 
De acordo com a lei, o preenchimento das 
vagas ocorrerá até 2013, gradualmente. 
Fonte: Agência CNJ de Notícias

Cespe/UnB fará concurso público do CNJ

Congresso internacional de Direito 
do Trabalho debate assédio moral

A partir de terça-feira (11/9), 
motoristas de ônibus, transporte 
escolar e transporte de carga com 
peso bruto superior a 4.536kg po-
dem descansar mais. Entrarão 
em vigor as Resoluções 405 e 406 
do Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran), que regulamentam 
a Lei 12.619, conhecida como Lei 
do Descanso. Ela estabelece pausa 
de 30 minutos a cada quatro horas 
de trabalho e assegura o direito a 
intervalo de no mínimo 11 horas 
ininterruptas por dia.

Com a vigência da lei, o tempo 
máximo de direção diária será de 
dez horas. A empresa contratante 
será obrigada a remunerar o mo-
torista acompanhante, mesmo que 
não esteja dirigindo, além de custe-
ar o tempo parado em fiscalizações e 
terminais de carga e descarga.

O controle do tempo de direção e 
descanso será aferido por tacógrafo, 
registrador instantâneo e inalterá-
vel de velocidade e tempo do veícu-
lo. O equipamento, obrigatório para 

veículos de transporte escolar, de 
passageiro e de carga, deve ser cer-
tificado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro).

A fiscalização pode ser feita tam-
bém em registro manual da jornada, 
por meio de diário de bordo ou ficha 
de trabalho, e o descumprimento da 
norma será considerado infração 
grave, sujeita a multa e retenção do 
veículo. De acordo com o Denatran, 
a regulamentação é um avanço para 
a categoria e vai diminuir o número 
de acidentes provocados por cansa-
ço dos motoristas com sobrecarga de 
trabalho.

Cálculos preliminares dos sindi-
catos de transportadores apontam 
para aumento médio de 30% nos 
preços dos fretes. Eles alegam que, 
além do aumento de custos, um ca-
minhão hoje roda em média dez mil 
quilômetros por mês e essa média 
deve cair para algo em torno de sete 
mil quilômetros. 

(Agência Brasil).

A partir de terça-feira (11/9), 
motoristas de ônibus, transporte es-
colar e transporte de carga com peso 
bruto superior a 4.536kg podem des-
cansar mais. Entrarão em vigor as 
Resoluções 405 e 406 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), que 
regulamentam a Lei 12.619, conhe-
cida como Lei do Descanso. Ela es-
tabelece pausa de 30 minutos a cada 
quatro horas de trabalho e assegura 
o direito a intervalo de no mínimo 11 
horas ininterruptas por dia.

Com a vigência da lei, o tempo 
máximo de direção diária será de 
dez horas. A empresa contratante 
será obrigada a remunerar o mo-
torista acompanhante, mesmo que 
não esteja dirigindo, além de custe-
ar o tempo parado em fiscalizações e 
terminais de carga e descarga.

O controle do tempo de direção e 
descanso será aferido por tacógrafo, 
registrador instantâneo e inalterá-
vel de velocidade e tempo do veícu-
lo. O equipamento, obrigatório para 

veículos de transporte escolar, de 
passageiro e de carga, deve ser cer-
tificado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro).

A fiscalização pode ser feita tam-
bém em registro manual da jornada, 
por meio de diário de bordo ou ficha 
de trabalho, e o descumprimento da 
norma será considerado infração 
grave, sujeita a multa e retenção do 
veículo. De acordo com o Denatran, 
a regulamentação é um avanço para 
a categoria e vai diminuir o número 
de acidentes provocados por cansa-
ço dos motoristas com sobrecarga de 
trabalho.

Cálculos preliminares dos sindi-
catos de transportadores apontam 
para aumento médio de 30% nos 
preços dos fretes. Eles alegam que, 
além do aumento de custos, um ca-
minhão hoje roda em média dez mil 
quilômetros por mês e essa média 
deve cair para algo em torno de sete 
mil quilômetros. (Agência Brasil).

Os cursos de Direito sempre foram os mais 
procurados em toda a história da educação no 
Brasil. Talvez pela importância da profissão 
e pelo respeito que ela angariou desde os pri-
mórdios que remontam à velha Coimbra.

Houve depois um período no qual o advoga-
do, só de usar o anel de doutor (que hoje saiu 
de moda) era tratado com todo o respeito e refe-
rência que a profissão exigia, inclusive aqueles 
que eram conhecidos como “porta de cadeia”.

Ao ler recentemente uma das mais conhe-
cidas publicações nacionais, me deparei com 
os honorários de um seleto grupo de colegas 
que, só para defender uma grande equipe 
acusada de corrupção irá embolsar a módica 
quantia de aproximadamente R$ 61 milhões, 
o que representa muito dinheiro em qualquer 
lugar do mundo. Vale lembrar que faz parte 
desse competente grupo de advogados dois 
ex-ministros da Justiça, um recebendo R$ 8 
milhões e, o outro, R$ 20 milhões.

Acho que a partir de agora com a divul-
gação dessa notícia, o curso de Direito será o 
mais procurado nos próximos anos, já que em 
nosso país o que mais existe são políticos cor-
ruptos e, então, advocacia passará a ser um 

amplo campo explorado por todos aqueles que 
não têm a menor preocupação com a Justiça, 
com o que é certo ou errado, jogando a ética na 
lata do lixo.

Que saudades dos meus professores que pas-
saram cinco anos ganhando muito pouco, mas 
sempre mostrando aos seus alunos a maravilha 
que é a profissão e, principalmente, a importân-
cia da mesma na defesa do cidadão. Que sauda-
des da época da inocência, da vocação e do or-
gulho profissional que atingia não só o próprio 
advogado, mas também toda a sua família!

Só espero que os nobres e bem remunerados 
colegas, que não devem estar nem um pouco 
preocupados com a origem dos seus honorários, 
pelo menos sejam honestos na hora de pagar os 
impostos devidos pela prestação de seus servi-
ços a tão refinado grupo de espertalhões — para 
não dizer marginais —, com todos os artifícios 
que uma Justiça retrógrada permite.

Torço para que a verdade e a Justiça pre-
valeçam nesse embate - o que, convenhamos, 
ultimamente tem sido cada vez mais difícil de 
se acreditar.

Por Sylvia Romano.
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano 

Consultores Associados São Paulo - São Paulo.

Todos vão querer 
ser advogados

CRÔNICA
sylviaromano@uol.com.br 



1ª Dica – Ao receber o cliente pela primeira vez, 
cumpre ao advogado perguntar-lhe, antes do mais, se 
outorgou procuração a outro causídico. Em caso afir-
mativo, cabe-lhe explicar que a ética o impede de acei-
tar a causa, sem que o advogado anterior lhe substabe-
leça a procuração. Antes disso, deve abster-se mesmo 
de opinar sobre a questão, mesmo porque sua opinião 
pode ser contrária à daquele a quem está confiada à 
causa. Segundo o Código de Ética da advocacia, o ad-
vogado não deve se pronunciar sobre caso que saiba 
entregue ao patrocínio de outro advogado.

2ª Dica – Caso o cliente insista em constituir novo 
patrono, deve o profissional consultado solicitar que 
ele acerte contas com seu advogado e, depois, traga 
um substabelecimento de procuração, só se justifican-
do qualquer procedimento judicial, antes disso, em 
situações de urgência, inadiabilidade, ou recusa do 
substabelecimento.

3ª Dica – Lembra-te de que constitui infração éti-
ca, passível de processo disciplinar ingressar o advo-
gado com mandato em processo no qual exista procu-
ração válida outorgada a outro colega.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma 

coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, 

imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9-Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.

Senhor Editor, parabéns pela edi-
ção do Direitos (nº 43) comemorativa 
ao Dia do Advogado. Adorei a entre-
vista do Dr. Saul Quadros onde ele 
faz um balanço de suas duas gestões 
frente a OAB Seção Bahia. É o homem 
trabalhou mesmo.

Karine Carla. Advogada. Salvador – Bahia.

Dr. Vercil Rodrigues, parabenizo pela 
sublime edição especial do jornal Direitos 
do mês do advogado (edição 43). Matérias 
especiais e entrevistas esclarecedoras e de 
qualidade.

Igor Lins. Artista Plástico. Feira de Santana – 
Bahia 

Vercil Rodrigues, sugiro que o Direitos promova entre-
vistas com os candidatos a presidência OAB de Itabuna e 
Ilhéus, e assim dará uma enorme contribuição aos advo-
gados regional quanto a eleição. Ao mesmo tempo, parabe-
nizo pela edição especial do Dia do Advogado.

Sérgio Trindade. Advogado. Ilhéus – Bahia.

Com o aquecimento da atividade 
econômica internacional no Brasil, 
o reembolso de despesas é um tema 
que vem ganhando cada vez mais 
relevância, seja pelo desconheci-
mento da legislação tributária, seja 
pelo entendimento do Fisco em que-
rer tributar aquilo que não é recei-
ta, muito menos, prestação de ser-
viço tributável.

O reembolso de despesas geral-
mente pode ocorrer de duas manei-
ras: (i) dentro de um mesmo grupo 
empresarial que, visando a redução 
dos custos administrativos internos,  
resolve concentrar em apenas uma 
das empresas, as áreas de apoio 
administrativo como contabilida-
de, financeiro, jurídico, tecnologia 
dentre outros; ou (ii) quando uma 
empresa acaba assumindo a despe-
sa de seu cliente e, posteriormente, 
reembolsa os valores (ex.: escritório 
de advocacia que paga as custas 
processuais e de correspondente do 
cliente e se ressarci, sozinho).

O reembolso das despesas é re-
alizado via nota de débito entre as 
empresas e, por tratar-se de mero 
reembolso, não é classificado como 
receita tributável pelas empresas 
que recebem o reembolso. Tampou-
co o ISSQN é recolhido, visto que, 
apesar de haver a disponibilização 

de esforço humano, não há lucro na 
operação, ou seja, falta ao mesmo o 
signo presuntivo de riqueza capaz 
de gerar a tributação pelo ISSQN.

Da mesma forma deveria ocor-
rer com o PIS e COFINS. Apesar 
de a legislação prever que o PIS e 
a COFINS terá como base de cál-
culo o faturamento, entendido este 
como a totalidade das receitas in-
dependentemente da classificação 
contábil das mesmas, o reembolso, 
como dissemos acima, raramente é 
contabilizado como tal.

Porém, o Fisco (municipal no 
caso do ISSQN e federal no caso do 
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) por 
vezes exige a tributação de tais va-
lores, em total afronta ao conceito 
de riqueza (conceito econômico).

O tema vem evoluindo na juris-
prudência, inclusive administrati-
va, mas as autuações são freqüentes 
e crescentes. Ou seja, cabe ao con-
tribuinte provar que está apenas se 
ressarcindo dos custos e despesas 
de terceiros incorridos por ele.

E é muitas vezes nesta prova 
que reside a maioria das decisões 
contrárias às empresas. Isto por-
que, na maioria das vezes, a docu-
mentação não comprova que a des-
pesa era, realmente, do terceiro. Ou 
em casos de empresas do mesmo 

grupo, o ressarcimento não guar-
da correlação lógica entre o que foi 
prestado e o que foi reembolsado.

Exemplo clássico é o reembolso 
de despesas de contabilidade, po-
rém, tendo como critério o custo total 
do serviço dividido pelo faturamento 
de cada unidade empresarial.

Para se provar que o reembolso 
tem caráter de reembolso, deve ha-
ver a cobrança exata daquilo que foi 
gasto pela empresa. Quaisquer va-
lores e/ou critérios estranhos à re-
lação, certamente gerarão dúvidas 
no Fiscal acarretando a lavratura 
de Auto de Infração e Imposição de 
Multa preventivo.

Enfim, não basta que o reem-
bolso não seja um fato econômico 
capaz de desencadear o nascimento 
da obrigação tributária e sim que o 
contribuinte se cerque de toda a do-
cumentação comprobatória de que 
o ressarcimento de determinada 
despesa foi feita, na estrita relação 
e valores que foram despendidos an-
teriormente, com a prova realizada 
e baseada em documentação, dificil-
mente a empresa será autuada.

Por Glaucio Pellegrino Grottoli.
Advogado tributarista, graduado em Direito do 
Mercado Financeiro pelo Instituto Brasileiro de 
Mercado de Capitais e integra a equipe do Peixoto 

e Cury Advogados – São Paulo – Paulo.

A não tributação dos 
reembolsos de despesas

Direito Tributário
glaucio.grottoli@peixotoecury.com.br   

DECISÕES

TRF do Rio impede Cacciola de deixar o país
O ex-banqueiro Salvatore Caccio-

la não será excluído do Cadastro do 
Sistema de Procurados e Impedidos 
da Polícia Federal (Sinpi). A decisão, 
tomada a partir de um pedido de 
Habeas Corpus do réu, é do Tribu-
nal Regional Federal da 2ª Região, 
que seguiu parecer do Ministério 
Público Federal. Cacciola continua 
impedido de deixar o país.

No parecer, o MPF lembrou que 
o ex-dono do Banco Marka já havia 
escapado da aplicação da lei penal 
brasileira ao fixar residência na 

Itália, seu país de origem, antes 
de ser preso em agosto de 2007, 
no Principado de Mônaco, a par-
tir de um mandado da Interpol. A 
procuradora regional da República 
Silvana Batini sustentou que seria 
temerário excluir o nome de Cac-
ciola do Sinpi, já que ele responde 
a quatro ações penais, além da que 
gerou sua extradição de Mônaco, 
em julho de 2008.

De acordo com o MPF, os quatro 
processos em que o ex-banqueiro é 
réu continuam suspensos porque a 

Justiça aguarda a avaliação, pelo 
governo de Mônaco, do pedido de 
ampliação da extradição. Sem essa 
ampliação, Salvatore Cacciola não 
pode responder pelos demais cri-
mes contra o sistema financeiro de 
que é acusado.

Os quatro processos correm em 
três varas criminais do Rio de Ja-
neiro e em uma de São Paulo. Em 
três deles, a prisão preventiva do réu 
chegou a ser decretada, mas foi revo-
gada  depois de atendidos pedidos de 
Habeas Corpus. (Agência Brasil).
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Os interessados em enviar perguntas sobre o tema 
Direito Previdenciário para Dr. Marcos Conrado, 
encaminhar para direitos@jornaldireitos.com.br 

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

1. Trabalho numa empresa distribui-
dora de energia elétrica e realizo minhas 
atividades em situações de riscos elétrico. 
Gostaria de saber se, em função disso, te-
nho direito à aposentadoria especial? San-
dro Silva.

É possível o reconhecimentos do tempo de 
serviço como especial desde que a atividade pro-
fissional desenvolvida esteja comprovada com 
exposição aos agentes nocivos à saúde e integri-
dade física, mesmo que não esteja com o enqua-
dramento em regulamento. O agente de risco 
Eletricidade esta inserido no código 1.1.8 do De-
creto n. 53.831 de 1964, que defini como fazen-
do jus a Aposentadoria Especial os profissionais 
que exercem seus trabalhos de forma perma-
nente em instalações ou equipamentos elétricos, 
como: eletricistas, cabistas, etc...Este enquadra-
mento se estendeu até Abril de 1995, pois com 
advento da Lei nº. 9.032/95, passou a ser exigido 
a apresentação de laudo pericial para concessão 
da Aposentadoria Especial.

Havendo comprovação, mediante laudo peri-
cial, do exercício de atividade profissional sujei-
ta ao agente de risco eletricidade superior a 250 
volts, este tempo de serviço deve ser considera-
do especial.

2. É possível o reconhecimento do 
tempo de serviço como especial desde que 
a atividade exercida esteja devidamente 
comprovada pela exposição aos fatores de 
risco, ainda que não inscrita em regula-
mento.

As atividades profissionais com enquadra-
mento nos Decretos nºs. 53.831/64 e 83.080/79 
são automaticamente reconhecidas com espe-
ciais. Após a publicação da Lei nº. 9.032/95, a 
atividade profissional é definida como especial 
através do Laudo Técnico e PPP, que irão des-
crever os agentes nocivos à saúde e integridade 
física a que o segurado trabalhador esteve ex-
posto durante sua jornada de trabalho.

3.  No caso, muito embora a atividade 
de eletricista não estivesse expressamen-
te mencionada no Anexo II do Decreto n.º 
83.080/1979, tem-se que é pressuposto da 
aposentadoria especial não apenas o en-
quadramento da atividade, mas a efetiva 
exposição do trabalhador aos agentes no-
civos à saúde, o que restou demonstrado 
nos autos.

Embora a atividade de eletricista não es-
tivesse expressamente mencionada como es-
pecial no Anexo II, do Decreto nº. 83.080 de 
1979, a efetiva exposição aos agentes nocivos 
à saúde e integridade física desta atividade 
profissional, poderiam ser comprovadas pelos 
formulários da época: SB-40; DSS-8030; DIR-
BEN-8030, e atualmente pelo Laudo Técnico 
Pericial e o Perfil Profissiográfico Previdenci-
ário – PPP.

Por Marcos Conrado. 
Advogado, especialista em Direito Previdenciário; Diretor-
Fundador da Conrado Advocacia e Membro da Academia 

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


