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Concursos
Jurídicos

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara aprovou 
no último dia 16 a redação final do 
Plano Nacional de Educação (PNE). 
Com isso, a matéria segue para o Se-
nado. O PNE prevê investimento de 
10% do Produto Interno Bruto (PIB) 
em educação até 2023. O percentual 
provocou debate entre vários setores 
porque o Executivo desejava que ín-
dice fosse 8% do PIB.
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Dr. Eurípedes Brito 
Cunha lança Advocacia 
Trabalhista 

CCJ da Câmara aprova 10% 
do PIB para a educação

“O nome da nossa 
chapa (Ação e Ética) 
continuará sendo o 

norte da nossa gestão”

DR. AntônIO MEnEzES 
DO nASCIMEntO FILHO 

- candidato a presidente da Seccional 
Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil

Por Angelica Rodrigues

TJ-MA abre 
concurso 

para 31 vagas 
de juiz
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Direitos - O senhor é vice-pre-
sidente da Seccional baiana da Or-
dem dos Advogados do Brasil e se 
candidata pela primeira vez ao car-
go de presidente.  Qual a ação de 
destaque entre as novas propostas 
do grupo?

Antônio Menezes - Em primeiro 
lugar, vamos profissionalizar a Comis-
são de Direitos e Prerrogativas do Ad-
vogado, que, por lei, é composta apenas 
por voluntários. Vamos contratar pro-
fissionais para cuidar desta comissão 
e reforçar o quadro, além de instalar o 
Disk Prerrogativas, que funcionará 24 
horas. Por meio de uma ligação gratui-
ta, qualquer advogado poderá acionar 
a OAB/BA em casos de abusos con-
tra a profissão.  Com isto assistiremos 
melhor a situação dos nossos colegas, 
principalmente os do interior do estado, 
onde infelizmente é comum a violação 
dos direitos da categoria.

 
Direitos - Além da defesa dos 

profissionais em geral, qual o seu 
planejamento para os advogados 

que atuam no interior do estado?
Antônio Menezes - Todo benefí-

cio conquistado para os profissionais 
da capital serão automaticamente es-
tendidos aos do interior, como já é feito 
atualmente. Falando em ações específi-
cas para estes associados, planejamos 
a criação de conselhos regionais de 
prerrogativas. E, logo depois da  elei-
ção, ouvindo o Conselho Seccional e, 
especialmente, os conselheiros do inte-
rior que irão integrá-lo, decidiremos em 
quais subsecções eles serão instalados. 
Cada um atenderá a demanda de cada 
região e de municípios vizinhos. A luta 
para a aquisição das sedes próprias das 
subseções, o financiamento de reformas 
e, principalmente, a interiorização do 
Exame da Ordem, projeto já iniciado 
nesta gestão, continuará com toda força 
nos próximos anos. Nós já conseguimos 
aumentar para sete o número de cida-
des que aplicam o exame, facilitando a 
vida de inúmeros novos bacharéis em 
Direito, que antes tinham que se des-
locar para a capital para realização da 
prova.

Direitos - Em relação a estes no-
vos profissionais, quais os projetos 
para alcançar o grande número de 
jovens que a cada semestre lota o 
mercado de trabalho?

Antônio Menezes - Nossa plata-
forma de governo tem uma preocupação 
muito grande com os novos profissio-
nais, principalmente devido ao exces-
so de mão de obra no mercado. A atual 
gestão, da qual faço parte, implantou a 
Comissão dos Advogados Iniciantes e 
nós vamos avançar nesta luta. Para isso 
planejamos inúmeras ações específicas, 
entre elas a construção de um banco de 
dados, onde serão cadastrados todos os 
novos números de OAB. Este cadastro 
será online e aberto aos escritórios, que 
poderão encontrar com mais facilidade 
estes profissionais. Por meio desta fer-
ramenta, a Comissão dos Advogados 
Iniciantes também realizará interven-
ções frequentes junto aos grandes em-
pregadores, agilizando o emprego desta 
mão de obra.

Direitos - Qual o diferencial de 

O entrevistado desta edição do jornal DIREITOS é o 
Advogado militante, vice-presidente e candidato a 

presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Bahia, Antônio Menezes do Nascimento Filho.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal da 
Bahia, Antônio Menezes do Nascimento Filho é detentor 
de um vasto currículo com experiência em Direito Civil e 
Direito do Trabalho, é sócio fundador do Escritório Mene-

zes Mutti e Ribeiro Advogados Associados. Atualmente é 
Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Sec-
cional Bahia. Já prestou serviços à Ordem como Secretá-
rio Adjunto e Secretário Geral. Também foi diretor e pre-
sidente (biênio 2005-2006) da ABAT - Associação Baiana 
de Advogados Trabalhistas. E é membro do Grupo Ação e 
Ética desde a sua criação e figura militante nas transfor-
mações que elevaram o conceito da OAB-BA. 

“O nome da nossa 
chapa (Ação e Ética) 
continuará sendo o 
norte da nossa gestão”

DR. AntônIO MEnEzES DO nASCIMEntO 
FILHO - candidato a presidente da Seccional Bahia da 
Ordem dos Advogados do Brasil

gestão para o próximo triênio. O 
que mudará da administração do 
atual presidente Saul Quadros, 
para, caso eleito, o mandato de An-
tônio Menezes?

Antônio Menezes - Quem acompa-
nha a história da OAB/BA sabe que en-
frentamos no passado uma fase muito 
complicada, notadamente no quesito fi-
nanceiro. Quando o nosso grupo iniciou 
a gestão, tínhamos outras prioridades, 
sendo a principal delas a quitação das 
obrigações financeiras da Ordem, para 
ter a possibilidade de oferecer serviços 
essenciais aos associados. Hoje, com es-
tas pendências resolvidas, através de 
muito esforço, temos novos desafios a 
serem enfrentados. A dedicação do pre-
sidente Saul Quadros, junto com toda 
equipe do Grupo Ação e Ética, foi de-
terminante para colocar a OAB/BA no 
ranking das seccionais de melhor ges-
tão no país. O nome da nossa chapa 
(Ação e Ética) continuará sendo o norte 
da nossa gestão. Agora, com uma nova 
diretoria, composta por figuras de gran-
de experiência em gestão, ao lado de 
jovens profissionais, definimos outras 
prioridades, sem deixar de lado ques-
tões que sempre vão requerer dedicação 
e atuação mais firme de quem estiver 
a frente da administração da Ordem, 
como a luta permanente pela defesa 
das prerrogativas dos advogados, pela 
valorização dos profissionais e pela 
ampliação de serviços que facilitem a 
atuação da categoria. A construção da 
nova sede, no Centro Administrativo da 
Bahia, a dedicação de maior apoio ao 
jovem advogado e o estímulo a capaci-
tação contínua, por meio de convênios 
com instituições de ensino, também são 
consideradas prioridades. Na verdade, 
são inúmeras as ideias da nossa chapa 
para continuar avançando nos próximos 
anos. Através da homepagewww.acaoe-
etica67.com.br e da página de nossa pá-
gina no facebook http://www.facebook.
com/AcaoeEtica67, podem ser consulta-
das as propostas e realizações do grupo. 
Nosso plano de gestão para o próximo 
triênio está em constante transforma-
ção, por contar com a participação ativa 
da categoria na elaboração dos novos 
projetos. Vamos continuar com o mode-
lo de gestão participativo, daí pedirmos 
o apoio de todos os advogados na cons-
trução de uma Ordem cada vez mais 
transparente, ativa e aberta para ouvir 
os anseios dos associados.

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



Há pelo menos trinta anos o Con-
gresso Nacional brasileiro, em regra 
pautado pela mídia, reage praticamen-
te da mesma forma contra a crimina-
lidade, que só aumenta. O modelo de 
reação ao delito adotado no nosso País 
(o correto seria pensar na prevenção), 
sob o império do populismo penal, 
não vem reduzindo os crimes nem a 
insegurança. O velho modelo de rea-
ção midiática e legislativa apresenta 
sinais evidentes de fracasso. 

Somente em 2010, 8.686 adolescen-
tes e crianças foram assassinados. Com-
putando-se desde 1980, houve aumento 
de 376%. Entre 1980 e 2010, os homi-
cídios como um todo cresceram 259%. 
Esses são os dados do “Mapa da Vio-
lência 2012 - Crianças e Adolescentes 
do Brasil”, dirigido pelo sociólogo Julio 
Jacobo Waiselfisz (O Estado de S. Paulo 
de 18.07.12, p. C5; O Globo de 18.06.12, 
p. 3; Folha de S. Paulo de 18.07.12, p. 
C5; O Globo de 19.06.12, p. 11).

Em 1980 os homicídios de jovens 
(até 19 anos) representava 11% dos 
casos, contra 43% em 2010. O levan-
tamento analisa as informações do Mi-
nistério da Saúde sobre as causas das 
mortes de pessoas entre zero e 19 anos 
de idade. O ritmo de crescimento da 
morte entre jovens é constante. Em 30 
anos, só teve queda quatro vezes. Nos 
demais aumentou entre 0,7% e 30%. 
Entre os Estados em que houve maior 
aumento dos assassinatos de jovens 
estão Alagoas, com uma taxa de 34,8 
homicídios por 100 mil habitantes, Es-
pírito Santo (33,8) e Bahia (23,8).

Segundo Waiselfisz, vários fatores 
influenciam o aumento em determina-
das regiões. Um deles é a interioriza-
ção dos homicídios. De acordo com nos-
sa opinião essa interiorização se deve, 
fundamentalmente, a dois fatores: (a) 
maior poder aquisitivo do povo bra-
sileiro, que atrai a presença do crime 
organizado, sobretudo do narcotráfico; 
(b) ausência de políticas públicas que 
conduzam à melhoria nas condições de 

vida, especialmente dos jovens. 
O legislador brasileiro, diante da 

demanda punitivista da população e 
da mídia, faz sempre a mesma coisa: 
aumento de pena, endurecimento da 
execução, corte de direitos e garantias 
fundamentais, tolerância zero, direito 
penal do inimigo etc. Resultado dessa 
política: explosão carcerária (472% de 
aumento desde 1990), que é extrema-
mente criminógena, visto que o preso, 
nos nossos cárceres, não aprendem 
absolutamente nada de útil para a 
convivência em sociedade. 

Muitos dos presos se encontram 
recolhidos por crimes violentos (45%). 
Mas 55% deles provavelmente não de-
veriam estar lá (por não representar pe-
rigo concreto para a sociedade). Diante 
desse grupo o cárcere se apresenta 
mais criminógeno ainda, porque ele é o 
responsável pelo desenvolvimento das 
chamadas “carreiras criminais”. 

De outro lado, a quantidade de cri-
minosos poderosos (do colarinho bran-
co) dentro no sistema prisional dá para 
contar nos dedos, de uma só mão. Todas 
as classes sociais delinquem (princípio 
da ubiquidade), mas para os presídios 
somente vão os mais débeis. Alguns 
devem mesmo lá estar (os violentos 
perigosos). Outros não. A injustiça do 
encarceramento de muitos que lá se 
encontram se deve a um modelo de po-
lítica criminal que foi desenvolvido no 
Brasil, desde sua origem, sob o império 
do capitalismo escravagista, que discri-
mina claramente as classes perigosas. 
Estas classes, mesmo que não cometam 
crimes violentos, são levadas massiva-
mente para o presídio, que constitui, 
como todos sabemos, a Universidade 
do Crime (onde tudo se aprende, menos 
conviver honesta e humanamente). 
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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.

Contexto Jurídico

Cumpri os meus últimos quatro anos de 
estudo na Faculdade de Direito da Univer-
sidade Federal da Bahia, trabalhando em 
jornais como revisor e, por gentileza da di-
reção, redigindo pequenas notas. Ao findar 
o curso de licença em direito, rejeitei o con-
vite para a redação com o ideal de dedicar-
me à advocacia, o que realmente fiz e ainda 
faço. Não teria o direito de me queixar, do 
destino profissional, se não enriqueci, o que 
jamais ocorrerá a esta altura, de outra par-
te, vivo do meu trabalho de advogado há 
décadas, entre sucessos, fracassos, alegrias 
e tristezas, exprimido entre sentenças bri-
lhantes e outras nem tanto, mas sempre 
admirando o trabalho do Judiciário, sur-
preso às vezes com decisões estranhas, até 
alheias às discussões travadas nos autos, 
divorciadas da prova, mas sempre cumpri-
da a segurança da sentença, o respeito à so-
ciedade, posto que a insegurança judicial é 
um verdadeiro mourão para tranqüilidade 
de toda a comunidade. Isto é, o que se de-
cidiu está decidido, só podendo haver alte-
ração em situações específicas, como se vê 
a seguir. Ademais, o juiz não pode decidir 
de modo diverso do eu as partes pediram 
(art. 460, do CPC). E, como dito, não pode 
alterar sua própria sentença, a não ser em 
casos excepcionais.

O art. 463 impõe ao juiz não modificar 
sua própria sentença, a não ser para cor-
rigir erro material (uma palavra posta no 
texto por manifesto engano, por exemplo, 
ou escrita errado); ou para retificar erro 
de cálculo (foi escrito que 2 mais 2 seriam 
5, por exemplo, ao pode o juiz corrigir o 
manifesto erro material) ou, finalmente, 
por meio de embargos de declaração. Nes-
te caso somente se provocado pelas par-
tes e se constatada omissão na sentença, 
contradição ou obscuridade, isto é, uma 
sentença confusa, ininteligível. A parte 
pode pedir que o juiz faça as correções 
através dos Embargos Declaratórios (m 
ou embargos de aclaramento, como reza a 
legislação argentina, com mais precisão).

Por tudo isso, a minha surpresa que a 
cada momento se agrava, com o comporta-
mento da nossa Suprema Corte de Justiça. 
Primeiramente. A Itália pediu extradição 
do seu cidadão, cidadão italiano, SANTNI, 
condenado em sua pátria, em sentença 

convolada em coisa julgada, como assas-
sino de quatro pessoas. Ao decidir a ação 
correspondente, o STF decidiu por maio-
ria que o pedido fora acolhido, deferida a 
extradição solicitada. Em seguida, inseriu 
no acórdão respectivo, que o presidente da 
república poderia modificar seu acórdão  
, renunciando à sua atribuição constitu-
cional específica, que é o dever de julgar. 
Julgou, mas consentiu que o Executivo al-
terasse sua decisão. Absurdo nunca antes 
visto “nesse pais”.

Mas nova surpresa fora reservada 
pelo STF para os seus jurisdicionados, 
(todos os brasileiros). É que o Supremo 
vem de retirar (como, não sei explicar) 
das conclusões do mesmo acórdão a pos-
sibilidade de o presidente da República 
modificar o seu julgamento. 

Observe-se o seguinte: são dois ab-
surdos superpostos, ilegais, um, o primei-
ro, quando transferiu para o Executivo o 
direito de exercer o dever de julgar, que 
é seu, dele, do Supremo, (e pior, após já 
haver decidido) e o outro absurdo, modi-
ficar o acórdão, já agora para retirar do 
presidente da República, o direito que é 
seu, do STF, de decidir relativamente ao 
pedido formulado pela Itália. 

Quer dizer: nossa Corte Suprema está 
esquecendo de, ao menos, ler a legislação 
processual civil, por isso não sabe ou es-
queceu as lições legais, segundo as quais 
é impossível ceder suas competências 
constitucionais a ouro poder, bem como 
modificar sua própria sentença, a não ser 
nos casos específicos previstos em “nume-
rus clausus” no Código de Processo Civil.

Aqui enfoco estas questões, pela in-
segurança jurídica e social com o STF 
trata os assuntos sob seus cuidados pro-
cessuais. E pergunto como confiar numa 
Justiça que não tem nem certeza do que 
decide? Nem ao menos lê a legislação in-
cidente? E nem vê as conseqüências dos 
seus atos judiciais?

Como diria minha mãe, Deus toma conta.

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

versidade Católica do Porto - Portugal e Conselheiro Vitalí-
cio da OAB/BA; Membros 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.

Justiça ioiô – vai
e volta. Sobe e desce

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

Direito Penal

Novo Código Penal 
“versus” velhas práticas

Utilidade pública
ICMS contestadoA CCJ da Câmara aprovou projeto de lei 

que torna mais ágil o processo de desapro-
priação por utilidade pública a fim de am-
pliar as áreas para construção de imóveis 
destinados à população pobre no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. Apro-
vado em caráter conclusivo, ou seja, sem a 

necessidade e votação pelo plenário da Casa, 
a matéria segue para análise do Senado. Se-
gundo o texto, o juiz poderá expedir manda-
do, no prazo máximo de 48 horas, ordenan-
do a posse provisória, mediante depósito do 
preço ofertado pela desapropriação e a apre-
sentação da documentação necessária. 

Não são só as empresas que comer-
cializam produtos pela internet que fo-
ram à Justiça questionar o adicional de 
ICMS cobrado por estados das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com-
panhias que utilizam representantes co-
merciais ou negociam diretamente com 
consumidores estão obtendo liminares 
contra autuações fiscais e apreensões de 
mercadorias em barreiras fiscais, reali-
zadas com base no Protocolo ICMS 21, 

de abril de 2011. O artigo 155 da Cons-
tituição Federal determina que, nas 
vendas a consumidor final localizado em 
outro estado, o ICMS será recolhido ape-
nas no estado-sede do fornecedor, desde 
que o comprador não seja contribuinte 
do imposto. Apesar disso, diversos esta-
dos instituíram a cobrança por decreto 
com o respaldo do protocolo firmado no 
Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz). 

“Uma coisa essencial à justiça que se deve 
aos outros é fazê-la, prontamente e sem 

adiamentos; demorá-la é injustiça”.
La Bruyère
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Leandro Coelho lança o
livro “ICMS Ecológico”

 O Advogado, professor univer-
sitário e presidente da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Al-
jusba) Leandro Alves Coelho acaba de 
lançar o livro “ICMS Ecológico – Apli-
cável à Área de Influência do Comple-
xo Intermodal do Sul da Bahia”.

A obra - A discussão acerca da via-
bilidade das práticas ambientalmente 
corretas ganham notoriedade ao expor 
a escassez de recursos financeiros des-
tinados àqueles que almejam compa-
tibilizar desenvolvimento econômico e 
ambiental. Por tal razão, instrumen-
tos tributários que promovem a desti-
nação de recursos financeiros àqueles 
que pratiquem efetivamente políticas 
públicas ambientais representam me-
didas importantes para o alcance do 
equilíbrio do meio ambiente, pois, fun-
cionam, a um só tempo, como induto-
res do desenvolvimento sustentável e 
como fontes de recursos financeiros a 

serem aplicados na proteção do entor-
no. Exemplo disso vem a ser o ICMS 
Ecológico, que estimula a implemen-
tação de projetos preservacionistas, no 
âmbito municipal, através da transfe-
rência de maiores parcelas do ICMS às 
municipalidades que comprovadamen-
te adotem posturas ecologicamente 
responsáveis. 

E é nesse cenário que se insere a 
obra do Dr. Leandro Coelho, que con-
textualiza toda essa macro discussão 
ao analisar o impacto jurídico e finan-
ceiro da implantação do ICMS Ecoló-
gico no Estado da Bahia considerado 
em distintos cenários, representados 
pelos Municípios de Itabuna, Itacaré e 
Ilhéus, estudo que se mostra especial-
mente relevante, tendo em vista a imi-
nência da sua implementação na legis-
lação estadual e a notoriedade que os 
referidos Municípios ganharão ao se 
implementar o Complexo Intermodal 

do Sul do Estado, sendo este, composto 
pela Ferrovia Leste-Oeste, Aeroporto 
de Ilhéus e Porto de Ilhéus, o que, ao 
certo formará um eixo econômico de 
importância considerada.

O autor - Leandro Alves Coelho 
nasceu em Itabuna, é advogado, pós-
graduado em Metodologia do Ensino 
Superior, Especialista em Direito Tri-
butário e Mestre em Planejamento e 
Gestão Ambiental com ênfase em Tri-
butação e Meio Ambiente pela Univer-
sidade Católica de Salvador (UCSAL).
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O regime de substituição tributária, 
ou seja, a antecipação de imposto encon-
tra amparo no artigo 150, parágrafo 7°, 
da Constituição Federal de 1988. Trata-se 
de uma forma de arrecadação, que subs-
titui a responsabilidade pelo pagamento 
do tributo. O substituto tributário paga o 
tributo devido pela operação do substituí-
do, antecipando o recolhimento aos cofres 
públicos.

A princípio, a substituição seria uti-
lizada como instrumento de fiscalização 
no caso de itens em que existe uma alta 
concentração na produção e dispersão na 
distribuição como, por exemplo, bebidas, 
ou em itens de alto valor como veículos. Po-
rém, como antecipa o recebimento do im-
posto pelos Estados e facilita a fiscalização, 
o sistema passou a ser utilizado para qual-
quer tipo de produto indistintamente.

Ocorre que no dia a dia das empresas, 
a substituição tributária, vem sendo tema 
de diversas dúvidas e preocupações devido 
a sua complexidade, pois o contribuinte é 
obrigado a se sujeitar às constantes modi-
ficações nas normas legais, na maior parte 
das vezes, interpretativos e imprecisos, o 
que causa certa insegurança nos procedi-
mentos fiscais adotados pelo contribuinte.

Vejamos alguns dos principais pontos 
causadores de dúvidas aos contribuintes:

• Apuração do Estoque (quais mercadorias 
devem ser consideradas), como calcular o 
IVA, momento do recolhimento, etc;

• Falta de consenso entre os Estados 
sobre os produtos que estão sujeitos a 
esse regime de tributação, bem como 
sobre as margens de valor agregado 
(MVA) e forma de cálculo do mesmo, 
causando aos contribuintes constante-
mente, verdadeiras barreiras entre Es-
tados, onde o fisco exige o recebimento 
antecipado do imposto.

 
• Forma de cálculo na aplicação da subs-

tituição tributária em empresas optan-
tes do Simples seja como substituída ou 
como substituta, onde terá que pagar a 
alíquota do produto em separado e rea-
lizar uma contabilidade a parte. A EPP 
ou ME recolhe o imposto antes de rece-
ber pelo produto, gerando a necessidade 
de um maior capital de giro, trazendo 
grande dificuldade para as empresas 
consideradas de pequeno porte;

 
• Como proceder ao Ressarcimento junto 

ao fisco quando o ICMS/ST foi pago so-
bre uma operação que não ocorreu;

• Ressarcimento nos casos em que se 
comprove que na operação final com 
mercadoria ou serviço ficou configu-
rada obrigação tributária de valor in-
ferior à presumida (válido para fatos 
geradores até 12/2008).

Por fim, apresentamos acima, apenas 
alguns temas objeto de dúvidas por par-
te da maioria dos contribuintes causados 
pela complexidade imposta pelo fisco, que 
na maioria das vezes se transformam em 
divergências na apuração e escrituração 
do tributo por parte da empresa.

Assim, é recomendável a contratação 
de bons especialistas para realizar uma 
revisão quanto aos procedimentos fiscais 
adotados pelo contribuinte, pois somen-
te assim será possível a identificação de 
eventual passivo oculto, ou até mesmo o 
levantamento de créditos com direito ao 
ressarcimento junto as Secretarias de Fa-
zenda, referente aos fatos geradores dos 
últimos 05 (cinco) anos, proporcionando as 
empresas um bom retorno financeiro.

Por Leonel Dias Espírito Santo. 
Advogado da área tributária da Innocenti Advogados Asso-

ciados – São Paulo – São Paulo.

E-mail: caio@libris.com.br 

Dreito Tributário

O ICMS Substituição 
Tributária e sua 
complexidade

CCJ da Câmara aprova 10% 
do PIB para a educação

Câmara oficializa semana
de três dias para deputados

A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara aprovou no último dia 16 a 
redação final do Plano Nacional de Educação 
(PNE). Com isso, a matéria segue para o Se-
nado. O PNE prevê investimento de 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em educação até 
2023. O percentual provocou debate entre vá-
rios setores porque o Executivo desejava que 
índice fosse 8% do PIB.

“Esta é mais uma vitória da educação. Es-
peramos que o Senado mantenha os 10% do 
PIB para educação aprovados pela Câmara”, 
disse o presidente da Comissão de Educação 
da Câmara, Nilton Lima (PT-SP).

O PNE estabelece 20 metas educacionais 
que o país deverá atingir no prazo de dez anos. 
A principal delas, alvo de muita polêmica du-
rante a longa tramitação do projeto, é a que es-
tabelece um patamar mínimo de investimento 
em educação – atualmente o Brasil aplica 5,1% 
do PIB na área. O último plano esteve em vi-
gência entre 2001 e 2010 (Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados aprovou, 
quarta-feira (17/10), em votação simbóli-
ca, um projeto de resolução que torna ofi-
cial a semana de três dias dos deputados. 
A proposta altera o regimento interno da 
Câmara, que previa sessões ordinárias 
nos cinco dias da semana. Pelo novo tex-
to, as sessões ordinárias só poderão ser 
feitas entre terça e quinta-feira. 

 A proposta é assinada pelo presi-
dente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), 
e demais membros da mesa diretora. Na 
prática, a mudança do regimento impos-
sibilita que ocorra votação às segundas e 
sextas, uma vez que as votações de proje-

tos só ocorrem em sessões ordinárias ou 
extraordinárias — essa última pode ser 
convocada a qualquer momento pela Pre-
sidência da Câmara.

A nova regra aprovada ainda abre 
a possibilidade para que às segundas 
e sextas-feiras sejam feitos debates, 
porém sem “ordem do dia”, o que tam-
bém impede a votação dos projetos que 
aguardam para serem apreciados no 
Plenário. As sessões de homenagem po-
derão ser feitas após as sessões, porém, 
quando o homenageado não for uma au-
toridade pública, terão o prazo máximo 
de 30 minutos.
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Contribuição previdenciária

Novo Código Penal

Decreto publicado no Diário Oficial da 
União de quarta-feira (17/10) regulamenta a 
incidência da contribuição previdenciária so-
bre a receita devida por empresas dos setores 
de tecnologia da informação (TI), tecnologia da 
informação e comunicação (TIC); empresas de 
call center; de transporte rodoviário coletivo 

de passageiros; e outros setores. Essas em-
presas foram beneficiadas com a desoneração 
da folha de pagamento conforme Lei 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011, quando a contri-
buição patronal do INSS foi eliminada com 
compensação parcial de nova alíquota sobre 
faturamento bruto. 

Em artigo publicado no jornal Folha de 
S.Paulo, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, re-
lator-geral da Comissão da Reforma do Código 
Penal, Luiz Flávio Gomes e Luiza Nagib Eluf, 
membros da Comissão da Reforma do Código 
Penal, contestam as críticas que estão sendo 
feitas ao novo Código Penal. “Não há como 
concordar com quem afirma que a sua trami-
tação é arbitrária ou antidemocrática”, afir-
mam. No artigo, os autores explicam o longo 

processo para elaboração do projeto de lei, que 
recebeu mais de 6 mil sugestões de cidadãos 
brasileiros. Para os autores, a possibilidade de 
o Senado não analisar o projeto, conforme pro-
posto por críticos, “almeja, na verdade, é alijar 
autoritariamente a cidadania brasileira da 
discussão. Isto não pode ser: não há democra-
cia sem representação popular. O Congresso 
Nacional é que deve ser o árbitro das tensões 
suscitadas pela reforma penal”, afirmam. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL
1 - De acordo com entendimento 

consolidado do STF e da dou-
trina, qual, dentre os órgãos e 
entidades listados abaixo, NÃO 
precisa demonstrar pertinência 
temática como condição para 
ajuizar Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade?

a) Mesa de Assembleia Legislativa ou 
Câmara Legislativa (DF).

b) Conselho Federal da OAB.
c) Entidade de Classe de âmbito nacional.
d) Confederação Sindical.

2 - Em caso de vacância dos cargos 
de Presidente da República e 
Vice-Presidente da República no 
penúltimo ano de mandato,

a) o Presidente da Câmara dos Deputa-
dos assume definitivamente o cargo.

b) o Presidente do Senado Federal as-
sume definitivamente o cargo.

c) far-se-á nova eleição direta.
d) far-se-á eleição indireta, pelo Con-

gresso Nacional.

3 - O mandado de segurança coleti-
vo NÃO pode ser impetrado por

a) organização sindical.

b) partido político com representação 
no Congresso Nacional.

c) entidade de classe de âmbito nacional.
d) associações paramilitares.
   
4- As Emendas Constitucionais pos-

suem um peculiar sistema de ini-
ciativa. Assim, revela-se correto 
afirmar que poderá surgir proje-
to dessa espécie normativa por 
proposta de:

a) mais de dois terços das Assembleias 
Legislativas das unidades da Federa-
ção, sendo que, em cada uma delas, 
deve ocorrer a unanimidade de votos.

b) mais de um terço das Assembleias 
Legislativas das unidades da Fede-
ração, sendo que, em cada uma delas, 
deve ocorrer a maioria simples de vo-
tos.

c) mais da metade das Assembleias Le-
gislativas das unidades da Federa-
ção, sendo que, em cada uma delas, 
deve ocorrer a maioria relativa de 
votos.

d) mais de um terço das Assembleias 
Legislativas das unidades da Fede-
ração, sendo que, em cada uma delas, 
deve ocorrer a unanimidade de votos
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TJ-MA abre concurso para 31 vagas de juiz

Eleições da OAB-BA

O presidente do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, desembargador Antonio Guerreiro 
Júnior, anunciou novo concurso para ingresso 
na carreira da magistratura de primeiro grau, 
abrindo 31 vagas. 

Segundo dados do tribunal, o déficit na primei-
ra instância maranhense é de 60 juízes. Atualmen-
te há 267 juízes em atividade nas comarcas. Desses, 
239 são titulares e 28 auxiliares na capital.

Conforme levantamento da Comissão de 
Concurso do TJ-MA, o último concurso público 
promovido pelo Judiciário maranhense acon-
teceu em 2008, com 31 vagas, quando foram 

nomeados 56 candidatos. Desses, três pediram 
exoneração e dois ainda não assumiram o cargo 
por pendência judicial.

Na região metropolitana da capital, 11 uni-
dades aguardam funcionamento devido à falta de 
juízes. Em São Luís, já estão criadas e aguardam 
instalação a 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Varas Cíveis; 
a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, e o 14º Jui-
zado Cível. Em Ribamar — terceira maior cidade 
em população —, as 1ª e 2ª Varas Criminais. 

As inscrições estão sendo feitas pela in-
ternet, pelo site www.cespe.unb.br/concursos/
tj_ma_12_juiz (Ascom do TJ-MA).

Liderado pelo renomado 
advogado Antônio Menezes, o 
Grupo Ação e Ética lança can-
didatura para a presidência da 
OAB-BA com moderna plata-
forma de gestão, atualizada e 
adaptada às novas reivindica-
ções da profissão.

A subseção de Itabuna 
conta com o apoio dos candida-
tos a Conselheiro Estadual Dr. 
Leandro A. Coelho (foto), ad-
vogado sócio do escritório COE-
LHO, PRIMITIVO E BARRE-
TO e professor universitário, 
de Dra. Indira Riella, advogada 
sócia da LARC ADVOCACIA e 
do Dr. Fabrício Zanotelli, advo-
gado sócio da SZS ADVOGA-
DOS e professor universitário, 
sendo os dois primeiros na qua-
lidade de conselheiros suplen-
tes e o derradeiro na qualidade 
titular. Tais representações 
tornam ainda forte a represen-
tação dos advogados grapiúnas 
frente à OAB-BA, pelo que, es-

tes, solicitam o apoio expresso 
e incondicional de toda a classe 
atuante da Região.

O grupo é formado por pro-
fissionais de todas as áreas do 
Direito e idades, que luta pelo 
crescimento, valorização e res-
peito da profissão, através de 
ações efetivas voltadas para o 
bem-estar da categoria. Acredi-
tam na Força da Unidade, con-
fiando que é por meio de uma 

gestão participativa que se faz 
uma boa administração. 

Segundo os representan-
tes deste grupo, a missão pri-
mordial é promover a valoriza-
ção dos advogados e de toda a 
classe dos advogados; lutar de 
forma intransigente pelo cum-
primento das prerrogativas, do 
Estatuto da OAB e do Código 
de Ética da OAB; fortalecer a 
imagem da OAB para que a 
Instituição tenha ainda mais 
credibilidade para defender a 
categoria e toda a sociedade 
civil. 

Você, caro colega, está con-
vidado a seguir junto a esse 
grupo, na incansável luta pelos 
direitos e prerrogativas dos ad-
vogados da Bahia. 

Vote 67. Vote em Menezes 
para Presidente da OAB! Vote 
em Fabrício Zanotelli, Leandro 
Coelho e Indira Riella para 
Conselheiros Estaduais da 
OAB-BA!!!

CAnDIDAtURAS

Especialista em Direito Eletrônico de-
sembarcam em São Paulo entre os dias 
24 e 26 de outubro, para participar do V 
Congresso Internacional de Direito Eletrô-
nico, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Eletrônico (IBDE). O evento, que 
deve reunir cerca de 300 pessoas – entre 
estudantes, advogados, juízes, promotores, 
delegados, entre outros — de todo o País, 
traz o tema “Desafios para o Século XXI”. A 
abertura do encontro ficará a cargo da titu-
lar da cadeira de Direito Processual da Fa-
culdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, Ada Pellegrini Grinover.

O coordenador do congresso, Alan Ba-
laban Sasson, sócio do Braga e Balaban 

Advogados, aposta que esse “será o maior 
evento sobre Direito Eletrônico no Brasil”.

O encontro já tem presenças confirma-
das de estudiosos do assunto da Argenti-
na, profissionais da área que militam no 
Brasil, como Renato Opice Blum, José 
Carlos de Araujo Almeida Filho, Tulio 
Lima Vianna, Coriolano Almeida Camar-
go, Fernando Loschiavo Nery, Fernando 
de Pinho Barreira, Guilherme Tomizawa, 
Lair de Castro Junior, Thereza Cristina 
Nahas, Wesley de Paula, Themis Lingem-
berg entre outros.

O evento começa às 8h30 do próximo dia 
24 e encerra às 19h do dia 26. Mais infor-
mações no site http://ibde.org.br/vcide/ 

Em uma noite chuvosa, dois carros se 
chocam em uma estrada. Um pertencia a 
um advogado, o outro a um médico. Ao sair 
de seu automóvel, o médico, preocupado, se 
dirige ao carro do advogado e pergunta se ele 
está ferido, examina-o brevemente e cons-
tata não haver nada de grave. Só então os 
dois passam a verificar o estado dos carros 
e como se deu a batida. Chegam a conclusão 
de que não havia como escapar do acidente 
na situação em que tinha acontecido: a es-

trada estava molhada, escura e mal sina-
lizada. Como, todavia, o advogado já tinha 
ligado para a policia rodoviária, resolveram 
ficar esperando enquanto a viatura não che-
gava, para avisar aos policiais que cada um 
ia assumir seus prejuízos. Conversa vai, 
conversa vem, o advogado vai ficando íntimo 
do médico e até lhe oferece uísque. O médico 
aceita, bebe três goles longos e pergunta: - 
`E você, amigo, não vai beber? `O advogado 
responde: - `Só depois que a polícia chegar’.

V Congresso Internacional 
de Direito Eletrônico

O Acidente

Acabei de encerrar um processo de se-
leção para o meu escritório e fiquei estar-
recida com o nível dos candidatos.

Havia comentado com um renomado 
colega que estava abrindo algumas vagas 
para novos advogados e o mesmo deve ter 
falado para seus conhecidos e a informa-
ção correu feito rastilho de pólvora. Re-
cebi quase uma centena de currículos e 
comecei a procurar aqueles que poderiam 
preencher as minhas expectativas. Inglês 
fluente era primordial, bem como infor-
mações claras e diretas sobre a forma-
ção, um pequeno descritivo dos objetivos 
profissionais e o número de inscrição na 
OAB.

A maioria dos candidatos informou 
que havia feito um rápido curso de inglês, 
portanto, pelo visto não falavam, não es-
creviam, ou seja, não entendiam absoluta-
mente nada do idioma. Quanto à formação, 
muitos passaram dados sobre a aparência 
física, hobbies, gostos artísticos e tudo 
aquilo que não tem a menor importância 
no desempenho profissional. Já, no descri-
tivo dos objetivos profissionais, confesso 
que não entendi patavina do que preten-
dia grande parte dos candidatos que, ali-
ás, ainda não havia conseguido a inscrição 
na OAB, apesar de já ter prestado o exame 
algumas — ou até diversas — vezes. As-
sim, concluí que a maioria deles está na 
profissão errada, talvez por influência de 
alguém ou pelo custo acessível de alguns 
cursos jurídicos, os quais passaram a ser 
uma das únicas opções para se obter diplo-
ma universitário. 

Confesso que num primeiro momen-

to fiquei muito decepcionada com meus 
novos colegas, mas ponderando um 
pouco, vi que os mesmos não têm culpa 
dessa situação. A responsabilidade toda 
é dos que autorizam e — depois sequer 
fiscalizam — as faculdades de Direito 
que pululam em quase todas as esqui-
nas do País. Agindo somente com inte-
resses financeiros, essas arapucas pseu-
doeducativas despejam semestralmente 
no mercado uma leva de esperançosos 
bacharéis sem a mínima condição para 
entender os meandros de uma profissão 
que exige competência, sagacidade, for-
mação e estudo permanente, bem como 
um amor irrestrito e incondicional à 
matéria.

Se o Ministério da Educação e a OAB 
não começarem a cortar o mal pela raiz, 
buscando melhorar o nível dos cursos, 
fiscalizando instalações, programas, cur-
rículos dos professores e tudo aquilo que 
se necessita para uma formação de qua-
lidade, nossos pretensos futuros colegas 
continuarão à margem da profissão, sem 
condições para o exercício profissional e 
investindo, em muitos casos, tudo o que 
têm em uma formação que não os leva-
rá a lugar algum, dando-lhes como único 
benefício um diploma que servirá apenas 
para ser enquadrado e pendurado nas 
suas salas de visita, isto se as tiverem 
conseguido comprar com o exercício de 
alguma outra profissão que, com certeza, 
não será na área jurídica.

Por Sylvia Romano.
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano 

Consultores Associados São Paulo - São Paulo.

O engodo das
Faculdades de Direito

CRÔNICA
sylviaromano@uol.com.br 
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1- Moro em um edifício de 15 
(quinze) apartamentos todos habi-
tados e a convenção condominial 
foi feita por apenas 3 (três)  condô-
minos. Foi correta a condução da 
convenção? Rita de Cássia.

Prezada Rita, entendemos que não. 
O artigo 1.333 do Código Civil Brasi-
leiro é claro quando diz que a Conven-
ção que constitui o condomínio edilício 
deve ser subscrita pelos titulares de, 
no mínimo dois terços das frações ide-
ais e torna-se, desde logo, obrigatória 
para os titulares de direito sobre as 
unidades, ou para quantos sobre elas 
tenham posse ou detenção. Portanto, 
no caso em análise a convenção deve-
ria ter no mínimo a participação de 10 
(dez) condôminos na assembleia para 
que a mesma cumprisse plenamente o 
seu real papel.

2- Comprei um apartamento em 
um condomínio novo e me disse-
ram que todo prédio novo tem que 
ter Convenção. Qual o papel desse 
instrumento? Carlos Roterman.

Estimado Carlos, a Convenção é a 
“Constituição”, ou seja, é a Lei Maior 
do condomínio. Nele devem constar to-
das as regras internas. Por outro lado, 
as regras só são validas se nele cons-
tam. Cada condomínio, segundo o art. 
1.333 do Código Civil, redige a sua, as-

sim que começa a ocupação do edifício 
pelos condôminos.

Neste documento devem constar a 
discriminação e individualização das 
unidades de propriedade exclusiva, 
estremadas uma das outras e das par-
tes comuns. A determinação da fração 
ideal atribuída a cada unidade, relati-
vamente ao terreno e partes comuns. 
Deve conter o fim a que as unidades 
se destinam. A quota proporcional e 
o modo de pagamento e contribuições 
dos condôminos para atender às des-
pesas ordinárias e extraordinárias 
do condomínio, inclusive o fluxo-de-
reserva, que se encaixa entre as últi-
mas. Deve conter também a sua forma 
de administração e a competência das 
Assembleias, forma de sua convocação 
e quorum exigido para as deliberações. 
Além das sanções a que estão sujeitos 
os condôminos possuidores.

A Convenção não pode contrariar 
as leis vigentes no país. E não é neces-
sário convocar Assembleia para colher 
as assinaturas ou ratificar a decisão, 
quando se realiza pela primeira vez a 
Convenção, mas para mudanças pos-
teriores serão necessários a aprovação 
de 2/3 das frações ideais, em assem-
bleias.

Aconselhamos pela complexidade 
e importância que tem este documen-
to, que o mesmo seja redigido por um 
advogado especialista em direito imo-
biliário.

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

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduando em Direito Público e Privado e Membro-Idealiza-

dor-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA). Itabuna – Bahia.

Email: vercil@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com
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Direitos – Porque candidatar-se à 
OAB?

José Henrique Andrade Chaves - 
A candidatura lançada é fruto do anseio 
de um grupo de advogados que desejam 
algo novo. 

Há algum tempo criou-se um movi-
mento na advocacia de Itabuna contra 
a repetição de nomes na Presidência da 
Subseção. Questionava-se, à época, o 
exercício do mandato em repetidas vezes. 
Obteve-se êxito, mas desde então a repe-
tição dos mesmos nomes e as buscas de 
reeleições são constantes.

Entendemos que a OAB não faz par-
te de um projeto pessoal, que alimente a 
vaidade de quem quer que seja, mas que-
remos que a OAB seja uma escola de líde-
res. A OAB precisa auxiliar os advogados 
para que exerçam esta liderança nas di-
versas camadas da sociedade.

Sem nenhuma intenção de criticar a 
atual gestão, mas observa-se que ao tér-
mino deste mandato nada foi feito neste 
aspecto e, o que entendemos como ainda 
pior, dos cinco integrantes da chapa, qua-
tro são lançados à reeleição. 

Precisamos arejar, renovar, ver nascer 
uma maior participação dos advogados. 

Implantaremos o Conselho da Sub-
seção, pois possuímos quase 1000 advo-
gados e o Estatuto da Ordem vislumbra 
esta hipótese. Haverá uma maior partici-
pação da classe. Queremos ver o advoga-
do vivendo e discutindo a advocacia.

Direitos – Quais as maiores neces-
sidades dos advogados de Itabuna?

JH - Entendemos que é preciso am-
pliar os horizontes, e para tanto, temos, 
necessariamente, que dividir os interes-
ses e necessidades dos advogados.

Assim, jamais poderíamos entender que 
as necessidades do jovem advogado, ou ad-
vogado novo, sejam as mesmas de um ad-
vogado com 6 a 10 anos de carreira, assim 
como os interesses de um advogado com 6 a 
10 anos de carreira são diferentes dos inte-
resses dos advogados com mais de 15 anos.

A OAB precisa identificar a neces-
sidade de cada segmento. Queremos fa-
zer isto: precisamos discutir a profissão, 
identificar as necessidades, atuar junto 
ao Judiciário no sentido de proporcio-
nar uma maior celeridade aos processos, 
identificar remunerações humilhantes 
e combatê-las de frente, criar opções de 
lazer para os advogados, integrar a OAB 
com as Faculdades de Direito, e observe-

se que temos 3 faculdades que alcançam 
Itabuna (UESC, FTC e UNIME).

Precisamos abrir ao advogado a pers-
pectiva de cuidar da sua saúde e de sua 
família, e faremos parcerias com planos 
de saúde abrindo a eles um mercado novo, 
mas permitindo ao advogado a obtenção 
de atendimento médico de qualidade a 
custo compatível.

Direitos – Para o novo advogado 
ou advogado jovem qual a proposta 
apresentada?

JH - Ao novo advogado, é impres-
cindível mostrar a eles a importância da 
profissão abraçada e isto não vai aconte-
cer depois de formado e ter feito o Exame 
de Ordem. 

Infelizmente o estudante de Direito, 
só vai ter contato com a OAB após con-
cluir o curso e passar no Exame de Or-
dem. É UM EQUÍVOCO!

O intrigante é que muitos têm gra-
tidão por ter recebido uma carteira de 
advogado e poder ingressar na profissão. 
Ótimo que tenha esta gratidão, mas a te-
nha pelos seus pais, pelos seus familia-
res, esposas, filhos, irmãos, tenham pelos 
seus amigos, que o estimularam a vencer 
todas as etapas até aquele momento.

O que fez a OAB por ele? Nada. Co-
brou taxas, aplicou o Exame de Ordem, 
cobrou mais taxas e entregou a carteira.

Queremos mudar isto! Antes mesmo 
de ingressar na advocacia pretendemos 
dar ao estudante de Direito a condição 
de conhecer a profissão que irá abraçar. 
Esta profissão é um verdadeiro sacerdó-
cio. Faremos parceria com a Defensoria 
Pública e as Faculdades de Direito e le-
varemos os estudantes de Direito a atuar 
junto às comunidades carentes, identifi-
cando ali um universo novo de pessoas 
com direitos violados, desrespeitados e 
ele ajuizarão, quando for o caso, ações 
para defender tais interesses. Existem 
ali casos de Direito de Família, Direito 
das Coisas, Direito do Trabalho, Direito 
Penal, Direito do Consumidor. É um uni-
verso totalmente novo. Isto é levar a OAB 
para participar da sociedade.

Quando estes estudantes formarem 
já saberão o que querem. 

E mais, o advogado recém formado 
atuará na monitoria destas ações, acom-
panhando sob os olhares dos parceiros 
e da OAB, de forma que eles ganharão 
um campo de atuação totalmente novo e 
inexplorado.

Direitos – O mercado de trabalho 
hoje é um problema para o advoga-
do? O que a OAB pode fazer nesse 
sentido?

JH - Temos observado que a advoca-
cia tem seguido uma direção que estran-
gula o advogado do interior. Grandes es-
critórios de advocacia dos grandes centros 
fazem contratos milionários com grandes 
empresas e quando existe o ajuizamento 
de ações, estes grandes escritórios tercei-
rizam as atividades e exigem um acom-
panhamento absurdo.

Audiências, diligências, cópias, proto-
colos, etc.

Deixo claro que isto é bom, pois não 
falta trabalho, mas na hora de ajustar a 
remuneração, os honorários, vemos ab-
surdos e desrespeitos enormes.

Existem grandes escritórios que 
querem pagar R$ 25,00 ou R$ 30,00 por 
acompanhamento de audiência, e ainda 
para o advogado levar preposto. Isto é ve-
xatório!

A OAB precisa se posicionar contra 
isto.  Iremos realizar uma ampla discus-
são acerca da remuneração e honorários 
de advogado, Realizaremos seminários e 
debates buscando fixar uma tabela míni-
ma de honorários adequada à Região, mas 
respeitando o profissional do Direito. 

Precisamos levar ao público a cons-
ciência de que ao buscar o Judiciário, e 
imprescindível que se faça acompanhado 
de um advogado. Muitas vezes o cidadão 
exerce o jus postulandi, mas nas audi-
ências se vê acuado, pois ajuizou uma 
ação contra duas ou três empresas e as 

Visando contribuir com as eleições da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional de Itabuna, que acontecerão no dia 22 de novem-

bro, o jornal Direitos entrevista o advogado itabunense José Henrique 
Andrade Chaves candidato a presidente da OAB Subseção Itabuna.

Ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador 
(UCSAL), milita nas áreas Trabalhista, Cível e Juizados Especiais 
a 25 anos. É filho da Juíza do Trabalho Maria do Socorro Andrade 
Chaves e do advogado José Maria Gottschalk Chaves.

“O estudante de Direito, 
só tem contato com a 
OAB no Exame de Ordem. 
É UM EQUÍVOCO!”

JOSÉ HEnRIQUE AnDRADE CHAVES - Advo-
gado e candidato a Presidente da OAB Subseção de Itabuna

empresas enviam advogados e prepostos. 
Se ele estivesse com um profissional do 
Direito ao seu lado ele ficaria muito mais 
tranquilo e o seu direito teria uma defesa 
melhor.

A OAB tem que ficar ao lado do AD-
VOGADO. A luta do Advogado tem que 
ser a luta da OAB!

Direitos – No que se refere à cap-
tação e atualização do advogado, 
existe alguma ideia?

JH - Sim. Faremos seminários se-
mestrais, junto com as Faculdades de Di-
reito da Região e trabalhando irmanados 
com as demais Subseções e com a Secio-
nal Bahia. Precisamos nos aproximar das 
demais subseções e precisamos, indepen-
dente de quem esteja dirigindo a Secional 
Bahia, ter a condição de sentar na mesma 
mesa e discutir propostas. Precisamos 
trazer a discussão do Direito para Itabu-
na. Faremos cursos de aperfeiçoamento 
e atualização trazendo aos advogados as 
novidades do direito, a discussão das mu-
danças na legislação, a atualização das 
Súmulas dos Tribunais. O processo vir-
tual, ou processo eletrônico é uma reali-
dade e faremos cursos de atualização das 
implantações e modificações de processos 
eletrônicos. Contaremos com a parceria 
da CAAB, da Seccional Bahia e das de-
mais Subseções. Itabuna não pode ficar 
para trás na advocacia.

Direitos – Quanto às prerrogativas 
dos advogados, como será atuação?

JH - Lutaremos para que o advogado 
seja respeitado nos cartórios e secreta-
rias dos fóruns. É absurdo um advogado 
esperar 30, 40 minutos para ser atendi-
do em uma secretaria, pois foi designado 
apenas um serventuário para aquele ho-
rário. Se o problema é escassez de ser-
ventuários, iremos aos Tribunais apre-
sentar a nossa reivindição de reposição 
e complementação dos quadros, mas se 
o problema não for a escassez de servi-
dores atuaremos junto aos Magistrados 
no sentido de buscarmos soluções para 
tais situações, mas é certo que o advoga-
do deve ser atendido de forma digna. De-
fenderemos uma posição de respeito aos 
advogados, profissionais que não medem 
distância, nem questionam a hora, na 
defesa dos seus clientes. Defenderemos 
o direito de advogar na proteção de cada 
cidadão em delegacias, em cartórios, em 
salas de audiências, em repartições, sem 
olhar se as autoridades gostam ou não 
da posição assumida em favor do cliente. 
Mas também precisamos lembrar os li-
mites impostos pela civilidade e pela lei. 
O certo é que a nossa atuação terá como 
meta, como foco principal A DEFESA 
DO ADVOGADO. Estamos EM DEFE-
SA DA ORDEM!



4º Dica – Não se deve postular sem bem conhe-
cer e estar seguro dos fatos. Por isso, convém lembrar 
ao cliente, o que, envolvido emocionalmente, não raro 
tende a omitir – às vezes até de boa-fé – circunstâncias 
que lhe são desfavoráveis, o que, para bem defendê-lo, 
é indispensável que seu advogado conheça a veracida-
de do ocorrido.

5º Dica – A advocacia pressupõe, mais do que isso, 
exige bom senso, conhecimento técnico e juízo crítico, 
como condição essencial ao seu exercício. Vale dizer; 
requer discernimento, tato, entendimento, capacidade 
de avaliação, tino, sensibilidade, percepção, senso de 
julgamento e saber. Mesmo porque – e já é truísmo 
dizer-se-o advogado é o primeiro juiz da causa.

6ª Dica – Não é dever ou obrigação do advogado 
patrocinar toda e qualquer causa, a menos que tenha 
sido indicado pela OAB ou pela assistência judiciária.

7ª Dica – Recorda-te que a advocacia exige es-
tudo, reflexão, conhecimento e tempo para ser bem 
exercida. Nunca aceites, pois, causas em quantidade 
superior à tua capacidade e tuas forças. Do contrário 
nunca serás um advogado responsável consciencioso, 
confiável e eficiente.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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1-  Ad Hoc = Pra isso. Diz-se da pessoa ou coisa 
preparada para determinada missão ou 
circunstância. Substituição temporária para caso 
especifico.

2- Ad referendum = Para ser referendado. Diz-se do 
ato que depende de aprovação ou ratificação da 
autoridade ou poder competente. Para aprovação.

3- Animus Apropriandi = Intenção de apropriar-se
4- Autorictas = autorização
5- A Non Domino = Que não vem dono
6- Calumnia Litium = Chicana ou alicantina
7- De Merits = Do mérito
8- Elegantia Iuris – Elegância na expressão do direito 

ou da lei
9 –Ex Autoritate Propria =  Por sua própria autoridade
10- Extra Murus = Fora do limite
11- Extra petita = Fora do pedido
12- Expressis Verbis = De maneira
13- In articulus Mortis = Momento Próximo a morte.
14- In casu = No caso.
15- Jus ET Obligatio Sun Correlata = Direito e 

obrigação são correlatos.

Felicito a editoria do jornal Direitos pela 
criação de um espaço voltado para as questões 
condominiais (Consulta de Direito Condomi-
nial). Espero e desejo que a seção permaneça 
fixa por que contribuirá em muito para infor-
mar e orientar os estudiosos e necessitados, 
como é o meu caso, nessa área.

Fernanda de Almeida. Administradora de empre-
sas. Vitória da Conquista – Bahia.

Estimado Editor, a cada edição do jornal Direi-
tos, me surpreendo com o poder informativo que 
este jornal detém. Se o 1º caderno (jurídico) nos 
mantém informado sobre as principais notícias ju-
rídicas, o segundo (variedades) não fica atrás, pois 
a poesia, a música, o teatro... engrandecem nossas 
almas. Parabéns pela superação a cada mês.

Hilda Carla. Universitária. Itabuna – Bahia.

Caro amigo e confrade Vercil Rodrigues. 
Ao cumprimentá-lo, venho acusar o recebimento 

do nosso jornal Direitos (edição 44). Muito obrigado 
pela atenção e parabéns ao confrade e à equipe que 
faz o jornal, com material, entrevistas e artigos muito 
bons para a comunidade jurídica e à sociedade.

Saudações finais e um grande abraço.

Alberto Barreto. Advogado e jornalista. Ilhéus – Bahia.

Não é difícil nos depararmos 
com pessoas que, mesmo após te-
rem vendido seus veículos, recebem 
cobranças de multas de trânsito, 
Imposto de Propriedade sobre Ve-
ículo Automotor (IPVA) e demais 
encargos relacionados à antiga pro-
priedade.

Isso ocorre em razão do Código 
de Trânsito Brasileiro prever, em 
seu artigo 134, que é responsabili-
dade do antigo proprietário a comu-
nicação da venda ao Departamento 
de Trânsito de seu Estado. Tratan-
do-se de um ônus, a não observân-
cia da regra pode trazer prejuízos, 
na medida em que torna o proprie-
tário original responsável solidário 
por débitos e penalidades impostas 
e relativas ao veículo.

Apenas para relembrar, a res-
ponsabilidade solidária faz com que 
antigo e atual proprietários sejam 
devedores/responsáveis, podendo 

qualquer um deles ser cobrado ou 
penalizado de forma independente.

O fato de ter em mãos o docu-
mento de transferência assinado e 
com a firma reconhecida, não exime 
o antigo proprietário da responsa-
bilidade, aliás, em muitos casos, os 
compradores, exatamente por co-
nhecerem a regra, não pagam im-
postos e sofrem infrações de trân-
sito, visto que não lhes recairá a 
responsabilidade.

E no caso de acidentes com ví-
timas ocorridos antes da data da 
venda do bem?

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) tem uma súmula (132) estabe-
lecendo que a ausência de registro da 
transferência de veículo não implica a 
responsabilidade do antigo proprietá-
rio por dano resultante de acidente.

O motivo da diversidade de tra-
tamento entre as situações é sim-
ples de ser explicado: a regra con-

tida no Código de Trânsito não traz 
hipótese de responsabilidade obje-
tiva, ou seja, depende da análise da 
culpa dos envolvidos para, então, 
caracterizar a responsabilidade ci-
vil e, via de consequência o dever 
de indenizar.

Sendo assim, diferentemente 
dos débitos e infrações de trânsito, 
não se pode responsabilizar alguém 
pelos danos decorrentes de acidente 
pelo simples fato de não ter levado 
a registro o certificado de transfe-
rência do veículo, devendo, nesses 
casos, buscar a culpa dos agentes.

Como dito, o Superior Tribunal 
de Justiça tem esse entendimento 
consolidado e eventual decisão em 
sentido contrário pode ser alvo de re-
clamação, com base nesse consenso.

Por Isabella Menta Braga.
 Advogada especialista em Processo Civil e sócia 
do escritório Braga & Balaban Advogados. São 

Paulo – São Paulo.

As responsabilidades
posteriores à venda de veículos

Direito Cívil
Email: isabella.braga@bragabalaban.com.br 

OAB BAHIA

I Seminário Baiano de combate à homofobia

A Seccional realizou, na sexta-
feira (19.10), no auditório da en-
tidade, o I Seminário Baiano de 
Diversidade Sexual e Combate 
à Homo(trans)fobia. Entre os te-
mas que foram discutidos, “As (os) 
LGBT e o direito brasileiro: avan-
ços e perspectivas” e “Crimes homo-
fóbicos, controle social e políticas 
públicas de atendimento”. À tarde, 

foi lançada a obra “Assassinatos de 
homossexuais e travestis: retratos 
da violência homo(trans)fóbica”, de 
autoria de Enézio de Deus. 

Compuseram a Mesa Alta da so-
lenidade o Presidente da Seccional, 
Saul Quadros, o Vice-Presidente, 
Antônio Menezes, o Secretário de 
Justiça, Cidadania e Direitos Hu-
manos, Almiro Sena, o desembar-

gador (TJBA), José Edivaldo Rocha 
Rotondano, a promotora de Justiça 
Márcia Teixeira, o representante 
da Secretaria de Segurança Públi-
ca, Tenente Coronel Ramalho Neto, 
o professor Thenisson Doria, o pre-
sidente da Comissão da Diversida-
de Sexual, Roberto Figueiredo, e 
a representante do LGBT, Milena 
Passos.

Seccional e 
autoridades 
no combate à 
homofobia
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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 – Afastei-me do serviço duran-
te quatro meses no ano de 2008 por 
conta de uma hérnia de disco. Na 
ocasião, recebi auxílio-doença aci-
dentário. A minha empregadora, 
entretanto, não recolheu o FGTS 
correspondente a este período. Ele é 
devido? Carlos Castro

Tendo o Sr. Carlos Castro se afasta-
do por quatro meses do ano de 2008 do 
trabalho, para tratamento médico em ra-
zão de acidente do trabalho, são devidos 
os recolhimentos das parcelas do FGTS, 

pois a Lei nº. 8.036/90, em seu artigo 15, 
parágrafo 5º, preconiza que o depósito 
de FGTS, correspondente a 8% (oito por 
cento) da remuneração paga ou devida a 
cada trabalhador, é obrigatória, inclusive 
por licença por acidente do trabalho.

2 – Antes da definição de um recur-
so oposto à decisão que indeferiu meu 
pedido de aposentadoria, eu solicitei 
novamente o benefício à Previdência 
Social, porque adquiri novos docu-
mentos. Existe algum impedimento 
neste procedimento? Pedro Martins.

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.

Não existe nenhum impedimento de 
novo requerimento administrativo nes-
tas condições, uma vez que este novo pe-
dido estará instruído com mais elemen-
tos probatórios que iram caracterizar os 
requisitos necessários para concessão 
do benefício pleiteado. Podendo, tam-
bém, com a comunicação de decisão do 
primeiro requerimento, na via judicial 
com estes novos documentos ter êxito 
na concessão do benefício de aposenta-
doria. Entendo, ser este o melhor cami-
nho, pois o Sr. Pedro Martins poderá 
pleitear além da concessão do benefício 
de aposentadoria, o pagamento de todas 
as parcelas mensais vencidas acrescidas 
de atualização monetária e juros legais 
desde o dia do primeiro requerimento 
administrativo.

Segurança aviária
Uma lei publicada no Diário Ofi-

cial da União de quarta-feira (17/10) 
busca diminuir o risco de aciden-
tes entre pássaros e aviões e prevê 
multa de até R$ 1,2 milhão a quem 
cometer infrações que ponham em 
risco a segurança aviária de aero-
portos, como implantar atividades 
que atraiam os animais ou não cum-
prir orientações que cessem o peri-
go. Pelo texto, fica criada uma Área 
de Segurança Aeroportuária (ASA), 
com um raio de 20 km ao redor da 
pista. Nesta região, qualquer ativi-
dade para o uso do solo deve ser 
previamente analisada pelas auto-
ridades ambientais e de segurança 
operacional da aviação. 


