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DIREITOS - A quanto tempo a Se-
nhora está envolvida com a política 
itabunense e regional?

Neide de Carlito - Desde o ano de 1988, 
a 24 anos, quando Carlito do Sarinha foi elei-
to para o 1º mandato de vereador, daí, então 
venho participando e acompanhando a polí-
tica municipal, regional, estadual e nacional.

DIREITOS - Quais foram as agre-
miações políticas que a vereadora di-
rigiu? 

Neide de Carlito – O Partido da Mobi-
lização Nacional- PMN-33, que fi quei como 

Presidente de 2003 a 2009 e, atualmente 
sou membro da Executiva Municipal, como 
Tesoureira.

DIREITOS - É mais fácil organizar 
partidos e coordenar candidaturas ou 
ser candidata?

Neide de Carlito – Com certeza ser 
candidata, desde que não tenha que, tam-
bém, organizar Partido e coordenar campa-
nha. Em 2008, por exemplo, tive esta expe-
riência e foi muito difícil, pois com muitas 
atribuições ao mesmo tempo e com todas 
as responsabilidades inerentes ao cargo de 

dirigente partidário, sobrou menos tempo 
para dedicação exclusiva à campanha como 
candidata a Vereadora, mas apesar de to-
das as difi culdades alcançamos 1.376 votos 
na época e fi quei na suplência, assumido no 
mês passado o mandato.

DIREITOS - Como se deu a sua Co-
ordenação Geral da/na candidatura do 
seu esposo, o vereador reeleito para o 
5º mandato Carlito do Sarinha?

Neide de Carlito - Nesta campanha, 
como eu não era dirigente de partido, tive 
condições de me dedicar totalmente à cam-
panha de Carlito do Sarinha, mas contei 
com o apoio de um grupo de amigos que 
abraçaram a causa e nos tornamos uma boa 
equipe, sempre colaborando uns com os ou-
tros, nas exigências das urgências que eram 
necessárias para o sucesso do pleito, devido 
ao tempo que era cronometrado até o dia da 
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A entrevistada dessa edição do Jornal Direitos é Maria Neide dos Santos Oliveira, co-
nhecida como Neide de Carlito do Sarinha, 44 anos, natural de Floresta Azul, no Sul 
da Bahia e moradora de Itabuna desde os 12 (doze) anos de idade, onde cresceu, estu-

dou, constituiu família e recebeu o Título de Cidadania Itabunense. Casada com Carlito do 
Sarinha a mais de vinte anos e mãe de 2 (dois) fi lhos Carlos Alves de Oliveira Junior e Carlos 
Henrique Almeida Alves.

Ela estudou no Colégio Estadual de Itabuna (CEI), onde concluiu o 2º grau da épo-
ca (hoje Ensino Médio) em 1986, com formação em Magistério. Cursou Pedagogia, com 
especialização em Supervisão Escolar (Coordenação Pedagógica) na FESPI (Federação 
das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna) hoje UESC, concluindo o curso em 1991. 
Realizou curso de Pós Graduação em Planejamento Educacional pela Universidade 
Salgado Filho do Rio de Janeiro e participou de diversos cursos de especialização e 
capacitação profi ssional. Ingressou na carreira do magistério público municipal e 
estadual em 1987, através de concurso público, atuou como professora regente de 
classe no ensino fundamental e antigo magistério e depois Coordenadora Peda-
gógica em diversas escolas públicas, municipal e estadual, ao longo da carreira.

“Sempre gostei muito de política.
Precisamos participar sempre”

“Para mim é uma honra muito 
grande ter Carlito do Sarinha 
novamente como Vereador”

Entrevista especial com 

MARIA NEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 
- mais conhecida como Neide de Carlito do Sarinha, educadora e vereadora 
na cidade de Itabuna, no Sul da Bahia.

eleição. E aproveito o momento para agra-
decer a todos que ajudaram na campanha 
de Carlito direta ou indiretamente.

DIREITOS - Deu para fazer algo 
como vereadora em pouco mais de um 
mês de mandato? 

Neide de Carlito - Como representan-
te do povo, no Parlamento Municipal, além 
de dar sequência aos projetos que estavam 
em tramitação, apresentamos: indicações ao 
Governo do Estado, propondo a Recuperação 
da Pavimentação Asfáltica da BR 415 trecho 
entre Nova Ferradas e o Viaduto Paulo Sou-
to, que está em péssimo estado; construção 
e ou ampliação de escolas para aumentar 
a oferta de vagas, ajudando a melhorar o 
ensino e a aprendizagem, diminuindo a su-
perlotação em nossas escolas e oferecendo 
melhores condições de trabalho para o pro-
fessor. Apresentei, também, alguns pedidos 
de providências ao Governo Municipal, para 
a recuperação de ruas, avenidas e redes de 
esgoto, em diversas partes da cidade. Par-
ticipei da análise, discussão e aprovação do 
Projeto do Refi s, ajudando o contribuinte a 
colocar em dias os seus tributos que, porven-
tura esteja em atraso; dentre outros.

DIREITOS - A Senhora sempre 
atuou nos bastidores da política, ou 
seja, sempre coordenando campanhas, 
especialmente as de Carlito do Sari-
nha, mas agora reúne também a expe-
riência de ser vereadora. Qual será a 
sua participação no mandato de Carli-
to do Sarinha?

Neide de Carlito - Sempre gostei muito 
de política e, precisamos participar sempre, 
vou continuar ajudando e dando a minha 
contribuição nos bastidores. Para mim é 
uma honra muito grande ter Carlito do Sari-
nha novamente como Vereador. Deixarei um 
Projeto em tramitação que, se não for apro-
vado ainda, nesta legislatura, com certeza, 
Carlito dará continuidade à sua tramita-
ção. O Projeto visa dar Assistência Técnica 
Gratuita em construções populares, com o 
objetivo de oferecer segurança nas moradias 
e uma maior economia para quem precisa 
construir um imóvel para morar com a famí-
lia e não dispõe de recursos para contratar 
técnicos que acompanhem sua construção. 
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A reta final da campanha para 
eleição do novo presidente da Sec-
cional Bahia e presidentes de 31 
Subseções dos municípios baianos, 
vem fazendo com que candidatos e 
chapas viagem por todo o Estado a 
procura de apoio e votos. A eleição, 
que acontecerá no próximo dia 22 
de novembro de 2012, dará novo 
rumo a Ordem dos Advogados da 
Bahia (OAB). 

Leia nas páginas 2, 3, 6, 7, 8 e 9

Momento de definição
nas eleições da OAB Bahia

“Sempre gostei muito de política.
Precisamos participar sempre”

A Responsabilidade Civil e 
Penal dos Contabilistas em 
Itabuna/BA face ao Novo 
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FTC Itabuna 
participa da 
Semana de 
Conciliação

MARIA NEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA - mais conhecida como Neide
de Carlito do Sarinha, educadora e vereadora na cidade de Itabuna, no Sul da Bahia.
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Direito 
Internacional

Homenagem aos 
presos políticos

Quarenta e oito advo-
gados de presos e perse-
guidos políticos na dita-
dura militar (1964-1985) 
receberam homenagem 
do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil, durante ceri-
mônia, na noite da terça 
(13/11), na sede da enti-
dade. O ato também ser-
viu para marcar a instala-
ção da Comissão Especial 
da Verdade da OAB, que 
irá contribuir para os 
trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade. As 

informações são do site de 
notícias DCI. Os advoga-
dos receberam certifica-
dos intitulados Memória 
à Advocacia da Resistên-
cia Política. O presidente 
da OAB, Ophir Cavalcan-
te disse que a homenagem 
é uma contribuição para 
o resgate da memória do 
período. A OAB promoveu 
o evento em parceria com 
a Comissão Parlamen-
tar Memória, Verdade e 
Justiça e a Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Câmara.

DIREITOS - Por que o se-
nhor quer ser presidente da 
OAB-BA?

Luiz Viana - Quero ser pre-
sidente da OAB da Bahia para 
defender os advogados, que hoje 
andam desencantados com a pro-
fissão. Junto com os integrantes 
da chapa Mais OAB, faremos uma 
OAB mais atuante, que lute pelo 
cumprimento das prerrogativas 
e pela valorização da advocacia. 
Uma OAB que tenha voz firme 
diante dos problemas que afetam 
não os advogados, e, também, 
todos os cidadãos baianos. Uma 
OAB que combata os abusos e a 
morosidade do judiciário, que seja 
referência para o jovem advogado 
e para a sociedade baiana.

DIREITOS - Quais são suas 
principais propostas de cam-
panha para a categoria?

Luiz Viana - Temos muitas 
propostas e elas estão aumen-
tando com as sugestões e contri-
buições de ideias que estamos 
recebendo de advogados de toda 
a Bahia durante esta campanha. 
As propostas estão no nosso site, 

www.maisoab.com.br e em nos-
sa página no facebook.com.br/
MAISOAB. Então prefiro falar 
aqui dos eixos centrais da nossa 
plataforma, que nortearão a nos-
sa gestão, e que são: mais prer-
rogativas, mais juventude, mais 
trabalho e mais honorários com a 
melhoria da prestação jurisdicio-
nal, mais interior, mais comuni-
cação, mais transparência e mais 
democracia.

DIREITOS - Quais as suas 
propostas para o advogado do 
interior?

Luiz Viana - A advocacia do 
interior do estado necessita de 
uma atenção especial. Se os ad-
vogados da capital já se sentem 
abandonados pela Ordem diante 
de tantos abusos, para os advo-
gados do interior essa situação é 
ainda pior. O advogado do inte-
rior é um valente, que enfrenta 
sozinho todo tipo de autoridade 
abusiva, todo tipo de desrespeito 
às suas prerrogativas. E o que eu 
vou dizer ao advogado do interior 
é: você não está mais sozinho. Eu 
serei o presidente da OAB de toda 

a Bahia, não apenas da capital, e 
estarei presente no dia a dia do 
advogado do interior, nos fóruns e 
nas subseções, para acompanhar 
suas necessidades e a execução 
dos nossos projetos para o interior. 
Nós vamos criar uma procurado-
ria com profissionais contratados 
por seleção pública, com procu-
radores regionais em todo inte-
rior do estado, para defender as 
prerrogativas e os advogados por 
meio de representações adminis-
trativas e ações judiciais. Vamos 
instalar a Comissão de Defesa das 
Prerrogativas nos fóruns do inte-
rior. Vamos fortalecer e interiori-
zar a Escola Superior de Advoca-
cia (ESAD), inclusive ministrando 
cursos via web, transformando-a 
em uma escola para advogados 
voltada ao ensino da gestão de 
escritórios e atualização profissio-
nal. Vamos realizar cursos de pós 
graduação de baixo custo em todo 
estado. Vamos implantar escritó-
rios virtuais nos grandes fóruns 
do interior, com equipamentos 
e funcionários habilitados para 
orientar os advogados com proces-
so eletrônico.

Visando contribuir com uma eleição 
democrática e transparente na Ordem 
dos Advogados do Brasil Seccional 
Bahia, que acontecerá no próximo dia 
22/11, entrevistamos o advogado mili-
tante Luiz Viana, candidato a presi-
dente dessa importante instituição.

“A advocacia do 
interior do estado 
necessita de uma 
atenção especial”

Direito de voto

Detidos no Parlamento

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

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

A partir de janeiro, Bra-
sil, Argentina e Venezuela 
têm direito de voto sobre 
resoluções do Conselho de 
Direitos Humanos das Na-
ções Unidas. A entrada da 
Venezuela - juntamente 
com o Brasil e a Argentina 
- no Conselho de Direitos 
Humanos da ONU (CDH) 
levanta críticas por parte 
de organizações interna-
cionais, que contestam a 
credibilidade do organismo 
durante o seu mandato. 

Os três países disputaram 
as três vagas destinadas à 
América Latina e vão subs-
tituir Cuba, México e Uru-
guai. A Argentina e a Vene-
zuela estão entre os países 
mais hostis ao jornalismo, 
segundo muitas organiza-
ções não governamentais 
(ONG).O CDH, com sede 
em Genebra, conta com 47 
cadeiras, das quais 18 fo-
ram renovadas agora. A 
informação é do site de no-
tícias Expresso. 

O presidente do Con-
selho Distrital de Lisboa 
da Ordem dos Advogados, 
Vasco Marques Correia, 
diz que foram cometidas 
“ilegalidades que não são 
próprias de um Estado de 
Direito” nas detenções fei-

tas na quarta-feira (15/11), 
na sequência dos distúrbios 
em frente ao Parlamento. 
As informações são do site 
de notícias Público. Os de-
tidos são acusados de arre-
messar pedras e garrafas 
contra a polícia. 



A Advocacia-Geral da 
União - AGU é a instituição de 
Estado criada pela Constitui-
ção Federal de 1988 para fa-
zer a defesa dos interesses da 
União junto ao Poder Judiciário 
ou fora dele (atuação extrajudi-
cial), além de receber a missão 
de prestar assessoramento ju-
rídico a um dos poderes da Re-
pública, o Poder Executivo. Re-
ferida instituição está elencada 
entre as Funções Essenciais 
à Justiça, juntamente com o 
Ministério Público, a Defenso-
ria Pública e os advogados. Os 
principais fundamentos de sua 
atuação estão no art. 131 da 
Constituição Federal e na Lei 
Complementar nº 73/93. 

Integram a Advocacia-Ge-
ral da União, os Advogados da 
União, os Procuradores da Fa-
zenda Nacional e os Procurado-
res Federais. 

Tais profissionais ingres-
sam na instituição, após rigoro-
so concurso de provas e títulos. 

A atuação do advogado da 
União dá-se em duas áreas. 
Consultiva e contenciosa. 

Atuando no consultivo, o 
advogado da União desempe-
nha papel importante ao fun-
cionamento do Estado, já que 
presta assessoramento e con-
sultoria aos órgãos e autorida-
des públicas do Poder Executi-
vo federal, pautando seus atos 
à luz das leis e da Constitui-
ção, notadamente quando, por 
exemplo, analisa editais de lici-
tação, contratos administrati-
vos, processos administrativos 
e a juridicidade das políticas 
públicas em formatação dentro 
dos Ministérios. 

No contencioso, além de 
fazer a defesa dos atos legis-
lativos/normativos atacados 
na justiça, experimenta-se, de 
forma mais corriqueira, aquilo 
que se aprende nos bancos da 
faculdade de direito, sobretu-
do no curso de Direito Admi-
nistrativo, ou seja, que os atos 
administrativos têm presunção 
de legalidade e constituciona-
lidade, eis que praticados por 
autoridades legalmente cons-
tituídas, dotadas de fé pública. 
Enfim, o advogado da União 
faz, em juízo e fora dele, a de-
fesa da presunção de juridici-
dade dos atos administrativos/
legislativos/normativos, sendo 
esta, portanto, mais uma das 
funções desse profissional. 

O advogado da União é, 
ainda, o viabilizador das po-
líticas públicas, aquelas ini-
ciativas que representam a 
concretização de plataformas 
políticas legitimadas nas ur-
nas, e que são questionadas em 
juízo, muitas vezes no primeiro 
dia útil após a posse do eleito. 
Aquele profissional que procu-
ra manter a Administração Pú-
blica e seus gestores no terreno 
da legalidade, submetendo-os 

aos quadrantes do direito. 
Tendo em vista o gigan-

tismo da máquina estatal (Po-
deres Executivo, Legislativo e 
Judiciário), a capilaridade de 
seus órgãos em todas as regiões 
do país, e por ser a única advo-
gada desse ente (União) com 
orçamento anual de 2 trilhões 
de reais, a AGU tem sido prota-
gonista nas grandes causas na-
cionais. Entre outras, a Trans-
posição do Rio São Francisco, 
Reserva Indígena Raposa Ser-
ra do Sol, caso Cesare Battisti, 
caso do menino Sean Goldman, 

Lei de Anistia, “Lei Ma-
ria da Penha” a que garantiu 
no Supremo Tribunal Fede-
ral a proibição da importação 
de pneus usados e carcaças, 
o transporte coletivo gratuito 
para idosos em todo o país, a 
manutenção do piso nacional 
dos professores, tendo conse-
guido derrubar todas as limi-
nares contra a Hidrelétrica de 
Belo Monte (PA), obra orçada 
em 19 bilhões de reais, desem-
penhando assim papel funda-
mental na implementação das 
políticas públicas, a exemplo do 
PAC – Plano de Aceleração do 
Crescimento. 

No âmbito regional, sobre-
tudo no sul e extremo sul da 
Bahia, também temos muito 
trabalho. A Procuradoria Sec-
cional da União em Ilhéus, 
órgão da AGU com jurisdição 
sobre 155 municípios baianos, 
lida com ações envolvendo ser-
vidores públicos federais, ter-
renos de marinha e meio am-
biente, terras indígenas, ações 
para recuperação de imóveis da 
União, ações que resguardam 
o funcionamento dos órgãos 
públicos federais na região: 
CEPLAC, Regionais do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, 
Receita Federal, Polícia Rodo-
viária Federal, Polícia Federal, 
Justiça do Trabalho, Justiça 
Federal, Exército, Marinha e 
Aeronáutica, ações para recu-
peração de dinheiro público e 
para implementação de polí-
ticas públicas, a exemplo do 
gasoduto Cacimbas-Catu, com 
954 km de extensão. 

Enfim, em tempos de pré-
-sal, mega investimentos em 
infra-estrutura em todo o país, 
rodovia oeste-leste, maior obra 
federal no Estado da Bahia, 
copa das confederações, copa 
do mundo e olimpíadas, a socie-
dade precisa conhecer melhor a 
AGU, instituição republicana 
que nasceu vocacionada a ser 
um braço forte na defesa do 
Estado e de suas políticas pú-
blicas, e que vem sendo aperfei-
çoada a cada dia para honrar a 
sua missão. 
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Por Dermeval Rocha 
da Silva Filho. 

Especialista em Direito Constitucional. 
Advogado da União. Procurador-Seccional 

da União em Ilhéus – Bahia.

Nesta campanha à OAB em Itabuna, estivemos em visita 
a diversos escritórios e continuaremos a visitar outros até o 
dia das eleições.

A caminhada é árdua, até porque dividimos o nos-
so tempo com a nossa profissão e, importante destacar, 
vivemos, em meio à campanha, a chamada Semana de 
Conciliação, com audiências em profusão, não apenas na 
Comarca de Itabuna, mas em diversas outras Comarcas, 
tais como Ilhéus, Coaraci, Canavieiras, etc.

Imagine o que é deslocar-se mais de 250 km (ida e vol-
ta) até Canavieiras e à tarde dividir o tempo entre outras 
audiências e a campanha à OAB. 

Mas, podemos afirmar, valeu à pena! Foi muito im-
portante o contato com os colegas, a acolhida às propostas 
apresentadas, o abraço de cada Advogado, conhecer mais 
intimamente o problema e a dificuldade pessoal de cada 
um e, principalmente, ter a plena convicção de que esta-
mos no caminho certo.

É impressionante quando apresentamos as nossas pro-
postas em uma conversa com os colegas como eles não ape-
nas escutam, mas eles participam, confirmando o que apre-
sentamos, mas, e principalmente, colaborando com ideias.

Em conversa com um Advogado, eleitor em Itabuna, 
mas que nos dia estava em Ilhéus, permita-me não citar o 
nome, foi comentado acerca do trabalho de levar o Direito às 
comunidades carentes, o que nós discorremos em entrevista 
anterior a este veículo de comunicação, único no segmento, 
quando falávamos sobre o novo Advogado, e o querido cole-
ga enriqueceu a nossa proposta, sugerindo que poderíamos 
levar às escolas, às comunidades, o conhecimento da lei, tais 
como a Lei Maria da Penha, o ECA, o Estatuto do Idoso, 
onde a população iria conhecer o que a lei lhe garante. Ele 
falou que no sul do País existe uma Seccional que tem atua-
do desta forma e, prontamente, observamos como isto pode 
enriquecer a atuação da OAB local.

Em outro escritório quando apresentávamos as neces-
sidades dos Advogados, a colega que nos ouvia comentou a 
necessidade de planos de saúde para os Advogados, o que 
não existe ainda, mas que já vem sendo estudado profunda-
mente e, com o resultado das eleições no dia 22 será iniciado 
o processo de implantação, criando opções ao Advogado de 
cuidar de sua saúde e da saúde sua família.

Precisamos viabilizar seguros de vida para os Advoga-
dos, pois muitos não conseguem amealhar um patrimônio 
sólido para deixar para seus filhos.

Precisamos estender a atuação da CAAB em Itabuna, 
atualmente ainda incipiente, até porque somente em Ou-
tubro, às portas da eleição, foi nomeado pela Subsecção 
um Delegado para tal fim, aliás, pessoa esta que apóia os 
nossos projetos e vota em nossa ideia para a OAB, sendo, 
inclusive, indicado como Conselheiro à Seccional pelo nos-
so grupo, Dr. Leandro Coelho.

Permita-me um breve relato. No final do mês de Outu-
bro estive em Teixeira de Freitas e ali fui a uma lanchonete 
(Red Lanches), estávamos em um grupo de seis pessoas e ao 
receber a conta para pagar, observei o selo da CAAB no cai-
xa. Perguntei o porquê daquele selo e a funcionária informou 
que havia um convênio e quem fosse filiado à CAAB teria um 
desconto de 8%. Prontamente apresentamos o nosso cartão 
da CAAB e fomos beneficiados por tal desconto.

Infelizmente em Itabuna, por conta da enorme distân-
cia, verdadeiro abismo que existe entre a Subsecção de Ita-
buna e a OAB-BA não existe nenhuma iniciativa da Subsec-
ção em formalizar contratações com empresas locais. 

Só quem perde com isto é o Advogado. Deixamos de ser 
beneficiados pelos descontos que implicam em ganho para a 
nossa categoria.

É esta distância, é este abismo, que pretendemos elimi-
nar. Não é possível adotar uma posição de oposição à OAB 
Estadual, como se houvessem interesses político-partidá-
rios. “Olha vocês são do partido A, e nós do partido B. Não 
podemos sentar na mesma mesa.”

Isto tem que acabar. O nosso partido é o ADVOGADO!
Não importa quem vença as eleições na Seccional, no 

dia seguinte sentaremos com quem vencer e começaremos a 
reivindicar benefícios para os Advogados de Itabuna.

Precisamos iniciar uma atuação em favor do lazer do 
Advogado. Hoje nada existe. Não podemos dizer que uma 
comemoração por ano é lazer.

A advocacia é uma profissão estressante, sedentária, 
cansativa. 

Precisamos criar para o Advogado uma forma de ali-
viar este stress. O que temos hoje chega a ser engraçado. 
Basta perguntar a qualquer Advogado: só existe algo se-
melhante a lazer, no dia 11 de Agosto, Dia do Advogado. 
Nesta data criam-se competições de futebol, passeios de 
bicicleta, sambão, etc. 

Mas, e nos outros 364 dias do ano?
Queremos atuar neste campo. Precisamos desenvolver 

competições esportivas, criar ações na área de cultura, es-
tabelecer parcerias para que o Advogado possa descansar, 
viajar, divertir-se com seus familiares e com seus colegas. 
Faremos isto, iremos revolucionar também nesta área.

Por que não temos competições esportivas para os Ad-
vogados e advogadas? Por que não temos parcerias com 
empresas de turismo para viabilizar passeios e viagens aos 
Advogados e famílias em finais de semana prolongados ou 
durante o recesso? Por que não temos parcerias com empre-
sas locais para utilização de serviços de lazer pelos Advoga-
dos e familiares a preços reduzidos?

Costumo comentar com os colegas que o lazer dos Advo-
gados é o Facebook. Infelizmente esta é uma realidade para 
mais de 60% da categoria. Vamos mudar esta realidade!

Não podemos deixar de abordar aquela que é a maior 
preocupação do Advogado de Itabuna e da região. É a ques-
tão dos honorários. É vergonhoso, é vexatório que um Advo-
gado receba em seu escritório ligações de grandes escritórios 
e até mesmo de empresas com o seguinte diálogo: “Empresa: 
Doutor, temos uma audiência em Itabuna amanhã pela ma-
nhã. O(A) senhor(a) pode acompanhar? Resposta do Advoga-
do: Sim, podemos. Finalização da Empresa: Nós pagamos R$ 
20,00 por audiência!!!!”

Infelizmente esta é uma realidade! Existem “pagamentos” 
de honorários que variam de ínfimos R$ 15,00 até R$ 30,00.

O que se fez neste sentido? NADA!
Lembro que quando Dr. Oduvaldo Carvalho esteve à 

frente da OAB existiu uma excelente iniciativa de fixarmos 
uma tabela de honorários mínimos, mas, infelizmente, de-
pois dele, nada mais se fez neste sentido.

O resultado disto. O aviltamento da profissão.
Precisamos atuar de forma contínua e incessante para 

recuperar a credibilidade da profissão. Para isto precisamos:
1) Da união dos profissionais;
2) Da conscientização da importância dos honorários.
O entendimento que precisamos estabelecer é que ho-

norários não decorre de volume. É a entrega do Advogado, é 
a dedicação, é o tempo que é ofertado, é o conhecimento, é o 
respeito do profissional.

Faremos, no início da nossa gestão, um seminário para 
discutirmos OS HONORÁRIOS E O ADVOGADO. Traremos 
Advogados diversos para apresentarem os temas, trazendo a 
todos o entendimento do quanto é importante valorizarmos o 
nosso trabalho, faremos mesas redondas para discussões e, a 
partir daí, fixaremos tabela mínima de honorários.

Volto a dizer: nada tem sido feito neste sentido.
Tudo isto é possível realizar e muito mais. É preciso ape-

nas que haja a atuação.
Encerrando, é importante entendermos o contexto da 

Subsecção no âmbito da OAB. Precisamos falar a mesma 
língua da Seccional. Precisamos de representatividade junto 
ao Conselho. Precisamos ter voz junto à OAB. Não somos 
trincheiras dos interesses particulares. Não podemos funcio-
nar como resistência contra A ou contra B, ou mesmo a favor 
de C. Passada a eleição, não mais existe “chapa esta”, ou 
“chapa aquela”. Passadas as eleições seremos o que sempre 
somos: ADVOGADOS.

A nossa chapa tem amplas condições de dialogar com 
quem quer que vença em Salvador, pois mantemos com to-
dos os candidatos da Seccional relação de amizade e respeito. 

Existem candidatos ao Conselho em duas das três cha-
pas que concorrem à Estadual, que nos apóiam. Somente a 
Chapa 123 – EM DEFESA DA ORDEM tem tal apoio.

Buscamos mais visibilidade, mais espaço para o ADVO-
GADO de Itabuna. Por isso, em 22 de Novembro pedimos que 
aos Advogados que confiem em nosso perfil e em nossas pro-
postas e votem 123 – EM DEFESA DA ORDEM!

Por José Henrique.
Advogado e Candidato a OAB/Subseção Itabuna.

A OAB em Itabuna precisa 
relacionar-se com a Seccional da 
Bahia, independentemente de quem a dirija, bem 
como manter relações com as demais Subsecções

ELEIÇÃO OAB
 

Email:mondubi@yahoo.com.br

Viabilizando o 
funcionamento do Estado 
e das políticas públicas

ARTIGO
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A Responsabilidade Civil e 
Penal dos Contabilistas em 
Itabuna/BA face ao Novo 

Código Civil Brasileiro

Lei que veta cobrança de
direitos autorais é derrubada

Aproprio-me das palavras 
da Contadora Maria Constança 
Carneiro Galvão, presidente da 
CRCBA para apresentar o livro: 
“A Responsabilidade Civil e Pe-
nal dos Contabilistas em Itabu-
na/BA Face ao Novo Código Civil 
Brasileiro – Lei Nº 10.406, de 
10/10/2002, é a mais nova inves-
tida de Jesuíno de Souza Olivei-
ra, juntamente com suas filhas, 
a advogada Luciana Santos Oli-
veira e a bacharelanda em Direi-
to, Laís Santos Oliveira”, que foi 
uma dos prefaciadores da citada 
obra. Que continua: “O livro ofe-

rece a tais profissionais um pano-
rama sobre os elementos do exer-
cício profissional que poderão 
incorrer em um dos elementos 
ensejadores da responsabilidade 
civil e/ou penal, em termo de cul-
pa. É um verdadeiro guia para o 
dia a dia do Contabilista, não so-
mente o itabunense, contextuali-
zado nesta obra pelo engajamen-
to dos autores para com a sua 
região, tendo como base o alerta 
para destinar a devida observân-
cia às normas técnicas, jurídicas 
e éticas para o bom desempenho 
de suas atividades profissionais”.

O Tribunal de Justiça do Amazonas 
julgou inconstitucional a Lei Municipal 
225/2009 que proíbe a cobrança de direitos 
autorais sobre músicas que são reproduzi-
das em eventos feitos por entidades reli-
giosas, filantrópicas e em eventos sociais, 
pelo Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição (Ecad). O processo foi aprova-
do por unanimidade.

De acordo com o relator do processo, 
desembargador Flávio Pascarelli, é com-
petência da União legislar sobre direitos 
autorais e, por isso, a lei é inconstitucio-
nal. A lei foi promulgada em 2009, depois 
de ter sido vetada pela Prefeitura de Ma-
naus.

Outra lei julgada inconstitucional foi 
a 262/2011, que institui o Programa de 
Formação de Líderes Ambientais e obriga 
a prefeitura a promover cursos de especia-

lização e a desenvolver ações comunitárias 
em prol do meio ambiente.

A Ação Direta de Inconstitucionali-
dade foi movida pelo prefeito Amazonino 
Mendes contra o presidente da Câmara 
Municipal de Manaus (CMM). O tribunal 
seguiu o voto do relator da ação, desembar-
gador Domingos Chalub, que alegou que é 
competência do Executivo criar estruturas 
e gerar despesas ao município.

O julgamento de uma ADI contra uma 
lei que revogou a doação de um terreno da 
prefeitura a uma rádio local de autoria do 
prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, 
foi adiada por um pedido de vista do de-
sembargador Sabino Marques. A lei foi 
aprovada e promulgada pelos vereadores 
sem passar pela prefeitura, segundo dados 
do processo. O terreno foi doado há mais 
de 20 anos. 

Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

Apartamentos
R$ 24,90

Suite Simples
R$ 33,90

Swite Especial
R$ 44,90

- Cadeira erótica
- Tv a Cabo

Domingo à Quinta

BR 101, Km 507, Tel. 3211 8020
Itabuna – Bahia.

PROMOÇÃO

RAPIDINHA 

2 
 

HORAS

DEcISõES
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O assédio moral nas relações de tra-
balho é resultado de vários fatores conju-
gados.

A sociedade atual gera conflitos tra-
zidos pela globalização que visa somente 
produção e o lucro.

A competitividade agressiva e a opres-
são dos trabalhadores através do medo e 
da ameaça tem sido uma constante, im-
plantando nas empresas um clima de ter-
ror e sofrimento.

Essas práticas são capazes de atingir 
diretamente a saúde física e psicológica 
dos trabalhadores predispondo ao desen-
volvimento de várias doenças crônicas. 

Juridicamente, o assédio moral pode 
ser considerado como um constrangimen-
to emocional no local de trabalho com o 
fim de afastar o empregado das relações 
profissionais, por meio de boatos, intimi-
dações, humilhações, descrédito e isola-
mento. 

O assédio moral ofende a dignidade 
do trabalhador, agredindo seus direitos de 
personalidade, afastando a vítima do em-
prego, gerando, muitas vezes, o pedido de 
demissão.

Trata-se, portanto, de uma conduta 
contrária à moral e ao ordenamento cons-
titucional, que se instala no local de traba-
lho de forma gradativa, agregando consigo 
dois elementos: o abuso de poder e a ma-
nipulação. 

Nem sempre a prática do assédio mo-
ral é de fácil comprovação, ocorrendo de 
forma dissimulada, visando a minar a 
autoestima da vítima e a desestabilizá-
-la. Pode camuflar-se sob a forma de insi-
nuações humilhantes acerca de situações 
compreendidas por todos, mas cuja sutile-
za torna impossível a defesa do assediado, 
sob pena de ser visto como paranóico ou 

destemperado. 
O assédio moral pode ser praticado 

por colega de serviço, pelo empregador ou 
superior hierárquico, contaminando o am-
biente de trabalho, tornando-o degradan-
te, hostil, ofensivo e violador dos direitos 
do ofendido. 

Para que a conduta do empregado, 
empregador ou superior hierárquico con-
figure assédio moral é necessário que esta 
seja capaz de romper com frequência o 
equilíbrio no meio ambiente de trabalho 
contrariando os bons costumes e à boa-fé 
que deve nortear toda relação social e ju-
rídica. 

Finalmente, e não menos importante, 
a conduta do agente deve ser consciente, 
intencional ou previsível, sabendo este o 
efeito danoso sobre o ambiente de traba-
lho e sobre a integridade.

O assédio moral, além de gerar efeitos 
maléficos sobre a personalidade e a saúde 
do empregado, projeta seus efeitos sobre 
a sociedade, pois conduz ao desemprego. 

A vítima (assediado) acaba compro-
metida na sua vida pessoal, se revertendo 
em danos à sua saúde mental e física, na 
perda de satisfação no trabalho e gerando 
uma incapacidade para o trabalho e afas-
tamento, desemprego, depressão, e até o 
suicídio. 

Desta forma, advogados e profissio-
nais da saúde precisam se unir para en-
frentar esse “câncer social” que atinge de 
forma silenciosa as empresas, muitas ve-
zes sem o conhecimento de seus responsá-
veis diretos.

Fonte de consulta: http://www.asse-
diomoral.org 

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

E-mail: gilsilveira.adv@hotmail.com

ARTIGO

Assédio moral – 
um momento que é 
preciso escolher entre 
trabalhar ou viver

Nota fiscal deverá mostrar 
impostos embutidos no preço

A Câmara dos Deputados aprovou, na 
terça-feira (13/11), projeto de lei que obri-
ga os comerciantes a colocarem nas notas 
fiscais o valor dos tributos incidentes so-
bre os produtos e serviços vendidos.

O objetivo é detalhar para o consu-
midor a participação dos impostos na 
composição do preço das mercadorias, 
regulamentando determinação constitu-
cional. O projeto será enviado à sanção 
presidencial.

O Projeto de Lei 1472/2007, foi apre-
sentado no Senado pelo senador Renan 
Calheiros (foto) PMDB-AL, mas decorre 
de uma iniciativa popular com 1,56 mi-
lhão de assinaturas coletadas pela campa-
nha nacional “De Olho no Imposto”, que 
reuniu profissionais de todos os setores e 
foi conduzida pela Associação Comercial 
de São Paulo.

O deputado Guilherme Campos (PSD-
-SP), que foi relator do projeto pela Comis-
são de Finanças e Tributação da Câmara, 
disse que a medida mudará a relação do 
consumidor com o imposto no país. “Está 
despertando, na população, o sentimen-
to de pagador de imposto. Saber que, em 
cada transação, por mais cotidiana que 
seja, está pagando imposto: na hora que 
vai ao supermercado, posto de gasolina, 
que vai fazer sua refeição, está pagando, 
e muito, imposto.”

A identificação do total de tributos que 
está sendo pago será feita na nota fiscal. 
O descumprimento dessa regra sujeitará 
o estabelecimento comercial às sanções 
previstas no Código de Defesa do Consu-
midor (Lei 8.078/1990), como multa, sus-
pensão da atividade e cassação da licença 

de funcionamento. A informação também 
poderá constar de painel afixado em local 
visível para cada mercadoria ou serviço.

Identificação de tributos - O texto 
estabelece que deverão ser identificados 
nove tributos: Imposto de Renda, CSLL, 
IOF, IPI, PIS/Pasep, Cofins, Cide-combus-
tíveis, ICMS e ISS. Os dois últimos são, 
respectivamente, das esferas estadual 
e municipal. Os demais são arrecadados 
pelo governo federal.

A informação será obrigatória mesmo 
que o tributo esteja sendo questionado na 
Justiça ou em processo administrativo.

No caso de produtos fabricados com 
matéria-prima importada que represente 
mais de 20% do preço de venda, deverão 
ser detalhados os valores referentes ao 
Imposto de Importação, ao PIS/Pasep-Im-
portação e à Cofins-Importação, inciden-
tes sobre essa matéria-prima.

Contribuição previdenciária - Segundo 
o projeto, a nota fiscal divulgará também 
o valor da contribuição previdenciária dos 
empregados e dos empregadores sempre 
que o pagamento de pessoal constituir 
item de custo direto do serviço ou produto 
fornecido ao consumidor.

No caso dos serviços financeiros, as 
informações sobre os tributos deverão ser 
colocadas em tabelas fixadas nos pontos 
de atendimento, como agências bancárias.

O IOF deverá ser discriminado so-
mente para os produtos financeiros, assim 
como o PIS e a Cofins somente para a ven-
da direta ao consumidor.

Se sancionada, a futura lei entrará 
em vigor seis meses após sua publicação. 
(Agência Câmara) 

Retirada de conteúdos
Relatório divulgado pelo Google re-

vela que o número de conteúdos cuja 
remoção das plataformas da empresa 
foi ordenada pela Justiça brasileira 
cresceu quase 450%. Os dados compa-
ram o primeiro semestre deste ano com 

o último período de 2011. Dessa forma, 
o país fica em terceiro lugar na lista de 
nações que mais registram ações para 
remoção de conteúdos de serviços do 
Google, segundo o Transparency Re-
port. Revista Veja.



Antônio Menezes e 
Saul Quadros visitam 
o Sul da Bahia
Por Leandro Alves Coelho 

Estivemos em comitiva no dia 13/11 com 
Dr. Antônio Menezes, candidato à presidên-
cia da OAB/Bahia, Dr. Nei Viana, candidato 
a vice-presidente e Dr. Saul Quadros (foto), 
atual presidente e candidato ao Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados da Brasil, 
ambos na Chapa de Antônio Menezes, e os 
advogados itabunenses Dr. Alberto Ferrei-
ra, Dr. Gabriel Nunes, Dr. Fabrício Zano-
telli, Dr. Rafle Salume, Dr. José Henrique 
Chaves, Dr. Rainer Rhem, dentre outros.

Em comitiva, visitamos o Jornal Diá-
rio do Sul, Jornal Agora, jornal e revista 
Direitos, bem como a Rádio Difusora e o 
Programa Alerta Total, sem falar no corpo 
a corpo em diversos escritórios da cidade. A 
manifestação de apoio partiu de diversos co-
legas dentre os quais destaco a Dr. Helena 
(coordenadora do Queiroz Cavalcante) de 
modo a esclarecer as intenções e propostas 

da candidatura. Chama a atenção a habi-
lidade, eloquência e o carisma do Dr. Saul 
Quadros, colega bastante simples, humano 
e cordial com todos. A passagem da comitiva 
foi rápida, porém, bastante proveitosa, o que 
enalteceu ainda mais a campanha no eixo 
Itabuna/Ilhéus. Por todas as impressões que 
obtive ao longo destes últimos dias voto 67 
na eleição da OAB-BA. Não poderia deixar 
de mencionar o fato de que a chapa do Dr. 
Menezes possui a maior representatividade 
de Itabuna no Conselho Estadual da OAB-
-BA em toda a história, com a representação 
de 3 nomes, dentre eles: Dr. Fabrício Zano-
telli, Dr. Leandro Coelho e Dr. Indira Riella. 

CANDIDATURAS OAB I
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Recentes tragédias e sustos em prédios 
residências e comerciais no Brasil repre-
sentam os riscos de reformas e obras que 
são realizadas sem alvará e sem fiscaliza-
ção das autoridades.

Em São Paulo, no ultimo mês de se-
tembro, estalos e tremores fizeram a De-
fesa Civil municipal retirar cerca de 80 
moradores e interditar um prédio de 14 
andares, com lojas e 29 apartamentos, na 
Vila Olímpia, zona oeste de Capital. No 
ano passado, uma tragédia aconteceu no 
centro do Rio de Janeiro, onde três prédios 
desabaram, provocando mortes e deixan-
do feridos, e aqueles que não perderam a 
vida, perderam seus negócios. Nos dois ca-
sos existe uma coisa em comum: obras sem 
alvará. O que pouca gente sabe é que qual-
quer obra a ser realizada no interior de um 
edifício necessita de alvará de reforma.

Quando a obra é realizada em lojas ou 
comércios de rua, os empresários se preo-
cupam com o alvará, pois existe fiscalização 
das subprefeituras. Porém, no interior de 
prédios, apesar de estar suscetível a mesma 
fiscalização, a reforma é feita sem a libera-
ção oficial e a ilegalidade é descoberta nor-
malmente por denúncia. E como a tendên-
cia é a de não se indispor com os vizinhos, 
se a obra não incomodar a mesma passará 
despercebida, mesmo que ela represente 
risco à estrutura do edifício.

É dever do condômino não realizar 
obras que comprometam a segurança da 
edificação, conforme disposto no artigo 
1.336, inciso II, do Código Civil. Ou seja, 
as obras realizadas no interior de unida-
des dentro de condomínios têm a mesma 
necessidade de alvará que tem uma obra 
realizada na rua.

Vale ressaltar que antes de realizar uma 
reforma o condômino deve contratar um 
engenheiro ou arquiteto para que o mesmo 
realize um projeto modificativo. Além do 
projeto, é necessário que este profissional 
assine o termo de responsabilidade técnica 
pela obra e preencha o requerimento para 
aprovação do projeto, o que habilitará a 
execução da reforma e certificará a conclu-
são e regularidade da obra.

O simples preenchimento do requeri-
mento não autoriza a execução da obra. 
A não ser nos casos em que o processo de 
aprovação e execução tiver sido autuado e 
no prazo de 30 dias não houver ocorrido, por 
parte da Prefeitura, a emissão de Comuni-
que-se” ou “Despacho decisório favorável”.

A reforma não pode de forma alguma 
perfurar lajes, atingir vigas, ou modificar a 
estrutura do condomínio. Para pequenos re-
paros em imóveis não tombados, desde que 
não sejam alteradas as condições edilícias 
pré-aprovadas, não existe a necessidade de 
alvará. Como, por exemplo, a troca de piso, 
pintura, troca de pias, remoção de azulejos, 
entre outros reparos de pequeno porte. 

O sindico do condomínio também tem um 
papel importante na fiscalização das obras 
no edifício. Ele deve ser o guardião do condo-
mínio. Algumas convenções e regimentos in-
ternos exigem que antes do início das obras 
o condômino envie a planta modificativa e o 
alvará para a realização da obra.

 Mesmo quando não previsto na Con-
venção, o sindico tem o dever, no exercício 
de suas funções, de requerer ao condômi-
no, antes do início da obra, o alvará ou o 
requerimento autuado e a identificação do 
engenheiro ou arquiteto responsável pela 
obra. Caso o morador inicie uma obra sem 
autorização, o sindico deverá notificá-lo a 
apresentar a respectiva autorização para 
a realização da obra sob pena de medidas 
legais cabíveis, como a paralisação ou ju-
dicialmente, requerer o embargo da obra a 
fim de evitar riscos aos demais moradores.

Em grandes centros urbanos, como São 
Paulo, o síndico não deve apenas se atentar 
para o seu condomínio, deverá verificar se 
a construção ao lado pode de alguma forma 
representar risco. Caso isso ocorra existem 
meios legais para que o síndico interfira no 
prédio lindeiro a fim de impedir de forma 
imediata o prosseguimento de uma obra 
que de alguma forma represente risco a es-
trutura do seu prédio.

Por Rodrigo Karpat.
Advogado especialista em Direito Imobiliário e sócio do 

escritório Karpat Sociedade de Advogados.
São Paulo – São Paulo

Riscos e responsabilidades 
das reformas e obras
em condomínios

Direito condominial
rodrigo@karpat.adv.br

Apagão 
jurídico

Antônio Menezes 
visita Itabuna 
e Ilhéus

Em artigo publicado no jornal Valor 
Econômico, o advogado Fernando Facury 
Scaff afirma que o setor elétrico sofre um 
apagão jurídico. Para ele, a intenção da MP 
579 e a realidade há um abismo que deve 
ser destacado uma vez que gera importan-
tes inseguranças jurídicas. Após elencar 
sete questões, como o prazo dado pelo go-
verno para as empresas optarem pela pror-
rogação dos contratos, o advogado afirma 

que esse é, ao mesmo tempo, um terreno 
fértil para o debate jurídico, um campo mi-
nado para o governo federal e algo estra-
tégico para a sociedade. “Espera-se que os 
próximos passos permitam reduzir subs-
tancialmente o preço da energia elétrica, 
com respeito à ordem jurídica. Afinal, tanto 
o custo da energia quanto a incerteza jurí-
dica fazem parte do famigerado custo Bra-
sil, que se busca reduzir”, conclui.

 “Ótima passagem por Itabuna”.  Foi o 
que declarou o atual vice-presidente e can-
didato a presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seção Bahia (OAB/Bahia), 
Antônio Menezes (foto), logo após a sua 
visita no último dia 13/11.

Tivemos contato com o nosso candidato 
local, Dr. José Henrique, com Rafle Salu-
me, Zanotelli, Gabriel Nunes, Leandro Co-
elho, Dra. Helena e o pessoal do escritório 
da Queiroz e Cavalcanti e tantos outros co-
legas. Demos algumas entrevistas (televi-
são, rádio e jornais) relembrando as nossas 
realizações e apresentamos aos advogados 
itabunenses as nossas propostas, prosse-
guiu Menezes.

Nesse mesmo dia, à noite foi uma aula 
de civilidade. Jantamos eu, Saul Quadros, 
Nei, Arnon, Deusdete Sena, Otávio e os 

candidatos a presidente da Subseção de 
Ilhéus, Martone Maciel e Marcos Flávio 
Rhem. Clima de descontração e respeito a 
indicar o alto nível intelectual e moral dos 
postulantes que disponibilizaram os seus 
nomes para a escolha dos advogados ilhe-
enses. Noite rica que ficará retida na mi-
nha memória como um marco de elegância 
democrática nas eleições da OAB. Um forte 
abraço aos advogados da região cacaueira 
a quem pedimos um voto de confiança para 
prosseguirmos o trabalho profícuo da atual 
gestão, com a renovação proposta. 

22 de novembro de 2012 
Dia das Eleições da OAB-BA Seccional

e Subseções - Triênio 2013-2015
Agradecemos o apoio dos advogados, da sociedade de 

Ilhéus e região em prol da nossa candidatura à presidên-
cia da Subseção da OAB de Ilhéus, e em prol do sucesso 
da Chapa 1- Determinação e Independência, também com-
posta pelos advogados Raimundo Eloy Argôlo (Vice-Presi-
dente), Suzana Patury (Secretária Geral), Stella Carollo 
(Tesoureira) e Marcos Farias (Secretário Geral Adjunto).

Procuramos realizar uma campanha transparente, or-
ganizada, respeitosa e pautada em propostas que refletem 
as reais necessidades da nossa classe. Propostas amplas que 
visam a união dos advogados em torno da OAB, na busca da 
valorização e defesa da Advocacia, de uma Justiça melhor 
e de uma sociedade melhor. E acreditamos ter conseguido!

Estamos certos que no dia 22/11/2012 os advogados e ad-
vogadas de Ilhéus exercerão o sufrágio, tal como lutam para 
exercer a Advocacia: com Independência e Inviolabilidade. 

Nosso primeiro compromisso é com Advocacia. Juntos 
somos fortes!

Martone Maciel

OAB ILHÉUS

CANDIDATURAS OAB II
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1 - O condomínio em que moro me 
notificou para retirar a janela de vi-
dro da minha varanda, alegando que 
a mesma está alterando a fachada ile-
galmente, no prazo de 8 (oito) dias, sob 
pena de multa. Está correta a posição 
do síndico? Roberto Gama.

Prezado Roberto, O art. 1.336, no Inciso 
III, do Código Civil Brasileiro trás a proibi-
ção de alterar a forma e a cor da fachada, 
das partes e esquadrias externas. Nessa 
mesma linha, se apresenta o art. 10, Inciso 
I, Lei 4591/64, Lei do Condomínio “é proibi-
do a qualquer dos condôminos alterarem a 
forma externa da fachada”. E o seu caso se 
enquadra nessa clara proibição.

No entanto, essa mesma lei em seu art. 
10, § 2º, traz uma exceção à regra da proi-
bição, o proprietário ou titular de direito à 
aquisição de unidade poderá fazer obra que 
vetada ou modifique sua fachada, se obtiver 
a aquiescência da unanimidade dos condô-
minos. E a unanimidade deve entendida 
como todos os condôminos devem aprovar 
a mudança em uma assembleia. Ou seja, a 
mudança é possível, mas precisa que 100% 
dos condôminos decidam em uma assem-
bleia para tal finalidade. 

Se a convenção de seu edifício prevê 
essa possibilidade, o síndico está agindo 
dentro da ilegalidade, caso contrário, ele 
está atendendo os interesses dos condômi-
nos, que é o seu papel. 

2 - Comprei um apartamento que 
tinha um campo se futebol society, e 
o síndico alegando que o custo de ma-

nutenção era muito alto e que preci-
sava construir uma área de lazer para 
os filhos dos condôminos, resolveu de-
sativar o campo e construir a área de 
lazer a revelia dos condôminos. O sín-
dico agiu corretamente? Silvio Matos.

 
Prezado Sílvio, o síndico eleito pela 

maioria dos condôminos, é o guardião da 
convenção (Lei Maior do condomínio) e do 
regimento interno, e o artigo 1.348 do Códi-
go Civil diz que cabe a ele cumprir e fazer 
cumprir a convenção condominial, o regi-
mento interno, bem como as determinações 
das assembleias. Se ele assim não faz está 
agindo ao arrepio da lei.

Alterações em áreas comuns são possí-
veis, desde que sejam aprovadas pela una-
nimidade dos condôminos em assembleia 
convocada exclusivamente para tal finali-
dade, por envolver direito de propriedade e, 
consequente mudança de destinação.

O quorum para mudança de destina-
ção é de unanimidade, enquanto que para 
a realização de obras para acréscimo as 
existentes são de 2/3 dos condôminos, 
conforme preceitua o artigo 1.342 do Có-
digo Civil. A finalidade do legislador tem 
o objetivo de proteger o direito adquirido 
dos condôminos.

Portanto, o seu síndico sem a anuência 
dos condôminos, promoveu tal mudança, 
poderá ser obrigado a voltar a área origi-
nal, ser destituído da função ou até mes-
mo ser condenado pessoalmente, a res-
sarcir os prejuízos causados pela prática 
irregular de sua ação. 

consulta de Direito
condominial

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

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduando em Direito Público e Privado; Membro-Idealiza-
dor-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA) e autor do livro “Breves Análises Jurídicas” (Direitos Editora). 

Itabuna – Bahia.
Um bom candidato
para dirigir a OAB/Bahia 

Três chapas concorrem às eleições para 
o Conselho da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção da Bahia.  Aprendendo  com 
o TSE - Tribunal Superior Eleitoral, três 
“fichas limpas”.  três profissionais honra-
dos, jovens, competentes, o que vem tornar  
difícil  a  escolha: em quem votar então?

Certamente que  existem critérios 
orientadores para uma boa escolha, crité-
rios e  parâmetros que conduzam a uma 
determinação segura no momento de por 
o voto na urna. Voto que, efetivamente, 
há de ser bem pensado, considerando que 
nossos destinos profissionais vão depen-
der desse voto  nos próximos  anos.

A nossa chapada “DIGNIDADE E 
JUVENTUDE”, que tem como candidato 
a presidente Maurício 
Góes e Góes, 75, levará 
a  sério a preocupação 
com os direitos e deve-
res profissionais, quase 
sempre esquecidos nos 
últimos tempos, chegan-
do a ponto de sofrerem os 
advogados verdadeiras 
grosserias e  maus tratos  
nos balções  dos cartórios 
por parte dos serventuá-
rios, que chegam a  pegar 
nas mãos do profissional 
para imprimir força sobre os  aparelhos de 
furar papéis,  como se seus  cativos e su-
bordinados fossem. 

Até a educação doméstica ausentou-se 
dos serviços judiciários de Primeiro Grau, 
escancaradamente. É imperioso o resta-
belecimento do respeito ao profissional da 
advocacia, cumprindo que se esqueça a 
política partidária para que a OAB possa 
lançar sua força em favor do exercício pro-
fissional, do advogado. 

De modo ilegal e mesmo grosseiro. os 
advogados encontram-se impedidos de 
ingressar nos recintos dos Cartórios,  pro-
cedimento  frontalmente contrário à lei, a 
qual lhes assegura  o direito de transpor os 
cancelos de  quaisquer juízos   e  tribunais, 
bem como ingressar e sair do local respecti-
vo, ainda quem nas audiências, sem pedir 
licença (deve-se pedir licença por educa-
ção), de   mais,  falar em pé ou sentado.

O advogado enfrenta exatamente na 
sua labuta diária,  o contrário, encontran-
do - se impedido de  ingressar nos recin-

tos dos cartórios,  proibidos de falar com 
os juízes, (instalados em suas torres de 
marfim), implorando desesperadamente 
para ter vista de autos  e, muitas vezes re-
cebendo  informações inverídicas que são 
levadas aos  descrentes clientes

Além de tudo isso,  com frequência, o 
advogado espera 30/40 minutos para ser 
atendido, mesmo  sendo portador de pre-
ferência no atendimento, pois está despe-
nhado um “múnus ”público em sua ativi-
dade privada.

De outra parte impende que se lute 
pela verdadeira independência do Judici-
ário, que vemos  funcionar  inteiramente 
dependente do Executivo, como se parte 
deste fora posto que até  para a nomeação 

de juízes e de serventuá-
rios tem que contar com a 
boa vontade para  libera-
ção de verbas pelo Execu-
tivo. 

A nossa chapa “DIGNI-
DADE E JUVENTUDE” 
compromete-se a lutar e 
alcançar nossa  a correção 
de todas as distorções de 
ilegalidades  apontadas, 
fazendo retornar  em favor 
do advogado e da advoca-
cia, a dignidade aviltada 

bem assim trazer para o Judiciário o lugar   
merecido pregado, por  Montesquieu, até 
porque do seu  bom funcionamento e   do  
seu respeito funcionamento, dependemos, 
como depende toda a sociedade.

Não  nos esqueçamos da necessidade 
de juma Comissão  do Transporte Público 
e do Acompanhamento do Ensino jurídico, 
exigindo a criação efetiva de uma cadeira 
de prática  jurídica, com visitas aos juiza-
dos e tribunais.

Confiemos na DIGNIDADE E JUVEN-
TUDE  e  assim estaremos confiantes na 
dignidade e na justiça. 

Devem observar as  prerrogativas do 
advogado, sem deixar de punir os maus 
profissionais e   mais, lutar pela  boa qua-
lificação, doensino jurídico no Brasil

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.

MANIFESTO
ebc@britocunha.com.br e euripedesebc.blogspot.com
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“... a Justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, 
neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa 
casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal 
nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aque-
les que dela esperavam o que da Justiça todos temos o direito de esperar: 
justiça, simplesmente justiça. Não a que se envolve em túnicas de teatro 
e nos confunde com flores de vã retórica judicialista, não a que permitiu 
que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança, não a da 
espada que sempre corta mais para um lado que para o outro, mas uma 
justiça pedestre, uma justiça companheira quotidiana dos homens, uma 
justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, 
uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito 
como indispensável à vida é o alimento do corpo...” 
(José Saramago – Pensador Português) 
La Bruyère

ELEIÇÃO OAB CONCILIAÇÃO

Quebra de paradigma
         Para o jornal O Estado de S. 

Paulo, ao fixar as penas para os acu-
sados do mensalão, a Corte Suprema 
brasileira fez história não apenas que-
brando o paradigma da impunidade 
dos poderosos, mas dissipando qual-
quer dúvida sobre a capacidade téc-
nica e integridade moral do colegiado 

para levar a cabo uma ação penal sem 
precedentes por sua complexidade, ra-
mificações, número e calibre da gran-
de maioria dos acusados. “E tudo aos 
olhos da Nação, incluindo as estocadas 
pontiagudas entre ministros, graças à 
cobertura ao vivo das sessões”, diz o 
editorial.

FTC Itabuna participa da 
Semana de Conciliação

As atividades da Semana Nacional 
de Conciliação, que  encerrou na quarta-
-feira (14), conta com a atuação de estu-
dantes e professores do curso de Direito 
da Faculdade de Tecnologia e Ciências 
(FTC) de Itabuna, através do Balcão de 
Justiça e Cidadania instalado no campus 
da Instituição de Ensino.

Organizada pelo Tribunal de Justiça 
da Bahia (TJB), a Semana Nacional de 
Conciliação tem como objetivo mobilizar 
as pessoas para que elas mesmas tomem 
a iniciativa de buscar o novo método de 
solução de conflitos, além de sensibilizar 
aqueles que já foram convocados para a 
importância de sair de uma sessão de me-
diação com um acordo realizado.

No Balcão de Justiça e Cidadania da 
FTC, que funciona no Núcleo de Práticas 
Jurídicas, até o final da quarta-feira (13) 
já haviam sido solucionados 39 processos, 
através da conciliação. Na maioria dos 

casos, os procedimentos tratavam de soli-
citação de pensão alimentícia, a exemplo 
da queixa movida pela comerciária Sirle-
ne Ferreira dos Santos.

Elogiando a iniciativa da Semana Na-
cional de Conciliação, Sirlene destacou a 
rapidez com que seu processo foi solucio-
nado. “Se fosse através da Justiça comum 
tenho a certeza de que seria muito mais 
demorado e desgastante. Aqui, chegamos 
num acordo e a pensão alimentícia do 
meu filho está garantida”, disse.

Com o slogan “A Solução está em suas 
mãos” o TJB focou o atendimento aos cida-
dãos com processos em tramitação no Po-
der Judiciário, bem como aqueles que já 
buscavam resolver seus conflitos de forma 
consensual, através do Balcão de Justiça 
e Cidadania. Os estudantes da FTC atua-
ram na Semana de Conciliação orientados 
pelos professores Juracy Santana, Marco-
nes Silva, Marcelo Aragão e Rafael Freire. 

consequência 
para os fora da lei

Para o jornal Correio Braziliense, a 
Proposta de Emenda Constitucional que 
amplia os direitos dos trabalhadores do-
mésticos corre o risco de não ser mais do 
que um novo faz de conta. Segundo o jor-
nal, as conquistas anteriores destes tra-
balhadores já não eram respeitas pois a 
maioria é contratada na informalidade. 
De acordo com dados levantados pelo Cor-
reio uma série de reportagens publicadas, 

mais de dois terços (69,3%) dos trabalha-
dores domésticos nem sequer têm carteira 
assinada. Para o jornal, “a conscientização 
do empregador é, pois, ponto crucial nesta 
questão. Mas, acima de tudo, violar direi-
tos é crime. Se de algum modo isso está va-
lendo a pena (é o que parece), talvez seja o 
caso de inverter a situação. Uma maneira 
de fazê-lo é ampliar as consequências para 
os fora da lei”, sugere o jornal.



8º Dica 
É desaconselhável o advogado iniciar a profissão 

dedicando-se a especialidade em qualquer ramo do di-
reito, porque tal implica óbice ao bom desempenho de 
seu ofício e dificuldade na formação de clientela. Não 
que a especialização, tendência universal de todas as 
profissões, não seja necessárias, imprescindível. Se 
exercício, contudo, pressupõe perícia, aperfeiçoamen-
to técnico, eficiência, experiência, reputação, que só se 
conquista com o tempo.

9º Dica 
A especialização, que, em regra, constitui a cul-

minância da carreira, é geralmente adquirida numa 
segunda ou última etapa da profissão. Ele há de ser 
antecedida de uma base multidisciplinar, teórica 
e prática, haurida em outros ramos da disciplina, 
abrangentes de variadas atividades judiciais.

10º Dica 
Na vida, nossos atos e a materialização de nossa 

vocação e sonhos estão condicionados por fatores ma-
teriais e econômicos. Muitas e muitas vezes, na profis-
são não fazemos o que desejamos. Somos escravos de 
nossas necessidades materiais. Por isso mesmo, sem 
arbítrio e sem liberdade para opções ou escolhas.

11º Dica 
Inadmissível é que, sob especiosa alegação de am-

plo direito de defesa e de que ninguém é obrigado a 
autoincriminar, o profissional instrua patrocinado a 
distorcer fatos, mude a versão realmente ocorrida, 
como o que confunde e desserve à Justiça e comete 
infrações éticas. 

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Recebo todos os meses o jornal Direitos e 
aproveito para parabenizar Vercil Rodrigues 
e toda sua equipe que produzem esse impor-
tante veículo de comunicação. E acrescento 
que a qualidade do mesmo é insuperável. 

Márcio Lopes. Advogado (Rocha, Lopes & Almei-
da). Salvador – Bahia

Parabenizo a equipe do jornal Direitos na pessoa do Dr. Vercil Rodrigues, pelo espaço que nos con-
cedeu ao longo de nossa campanha para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de 
Itabuna.

José Henrique. Advogado e Candidato a OAB Subseção de Itabuna – Bahia. 

Parabenizo Vercil Rodrigues pela editoração do 
jornal e revista Direitos e ao mesmo tempo quero 
lhes agradecer pela contribuição que deu ao processo 
democrático das eleições da OAB na Bahia. TFA.

Martone Maciel.Advogado e Candidato a OAB Subse-
ção Ilhéus – Bahia.

caros 
colegas,

CARTA ABERTA

Rua São Vicente de Paula, 187 -sala 201
Centro - CEP: 45600-105 - Itabuna-BA

Fones:

3613-5363

3211-5363

3041-1818

8838-1818

Sou advogado há mais de 20 
anos, profissão que exerço por es-
colha.

      Sou presidente da Subseção 
de Ilhéus por opção e confiança de 
muitos colegas.

Sou candidato a Conselheiro 
Estadual por opção e confiança de 
Antônio Menezes.

Nossa vida é marcada por es-
colhas, as quais determinam nos-
so futuro, produzindo efeitos que 
podem ser pretendidos ou não, 
ocasionando coisas agradáveis ou 
desagradáveis. Tudo depende das 
opções que temos em cada momen-
to. Essas escolhas mudam a nossa 
vida e a comunidade e os grupos 
aos quais pertencemos.

Quando as escolhas que fazemos 
interferem apenas em nossa vida, 
assumimos integralmente as con-
sequências do ato praticado. Entre-
tanto, nem sempre isso ocorre e por 
vezes fazemos escolhas que geram 
implicações para a comunidade, 
para os amigos, para a família e 
para os grupos que pertencemos.

Os critérios de escolha podem 
ser objetivos e subjetivos. Usamos 
o critério subjetivo quando deixa-
mos que a emoção nos fale mais 
alto; quando ouvimos a opinião de 
um amigo desinformado; quando 
nos deixamos levar por influências 
autoritárias; quando nos submete-
mos à cobrança de um favor polí-
tico ou pessoal; enfim, quando nos 
deixamos influenciar por motivos 
estranhos às razões verdadeiras 
que nos colocaram na situação de 
“escolher”.

Por isso, sempre que possível, 
devemos agir com responsabilida-
de, equilíbrio, ponderação, razão e 
independência, usando critérios ob-
jetivos em nossa escolha, analisan-
do as consequências que poderão 
advir para nós ou para o grupo ao 
qual pertencemos.

Dia 22 de novembro ocorrerão 
as eleições para escolha da direto-
ria da OAB Bahia e da Subseção de 
Ilhéus, quando teremos a oportuni-
dade de fazer nossa escolha...   E eu 
já fiz a minha.

Escolhi pessoas que não são 
isentas de defeitos – todos nós os 
temos, mas que considero melhor 
preparadas para assumir a dire-
ção da OAB Bahia e Subseção de 
Ilhéus.

Procurei não usar a emoção; con-
trariei muitos amigos; não me dei-
xei influenciar por autoridades dos 
Poderes Constituídos; não agi por 
medo; não me submeti à cobrança 
de favores pessoais ou políticos; não 
me amedrontei com as pedras; não 
me intimidei com as críticas; não 
me acovardei com as voltas que o 
mundo dá; mas busquei enxergar 
objetivamente o que seria melhor 
para a instituição que pertenço e 
que amo, pois meu sangue pulsa 
OAB.

Escolhi candidatos, não pelo seu 
discurso pré-eleitoral (pois as pala-
vras se perdem ao vento), mas por 
suas atitudes, por seu comprome-
timento, por seu respeito, por sua 
doação, por seu sacrifício em favor 
dos colegas e da instituição.

Escolhi candidatos indepen-
dentes, que não tem nenhuma li-
gação íntima com o Judiciário, o 
Executivo ou o Legislativo, poden-
do responder à altura e de pronto 
qualquer eventual violação às prer-

rogativas dos advogados ou desres-
peito à OAB.

Escolhi candidatos que não es-
tão vinculados a partidos políticos, 
para que a OAB não lhes sirva de 
vitrine; que não devem obediência 
e fidelidade a nenhuma sigla, senão 
a OAB.

Escolhi candidatos que sempre 
colaboraram efetivamente com a 
diretoria da Subseção de Ilhéus e 
OAB Bahia, mesmo até quando não 
lhes era solicitado, oferecendo seu 
apoio e colaboração, sacrificando-se 
em prol dos colegas, tendo atitudes 
proativas, participando de reuniões 
e eventos, mesmo os informais.

Escolhi candidatos que renun-
ciaram a interesses pessoais em 
nome da Instituição e em prol da 
preservação da sua integridade.

Enquanto advogado, escolhi 
candidatos determinados e inde-
pendentes, para os quais votarei no 
dia 22 de novembro, esperando que 
todos os colegas assim o façam.

Eu escolhi MARTONE MA-
CIEL – Chapa 1 - para presidente 
da Subseção de Ilhéus e ANTÔNIO 
MENEZES para presidente da 
OAB Bahia - Chapa 67 – a qual in-
tegro como candidato a Conselheiro 
Estadual.

Saudações a todos

Deusdete Machado 
de Sena Filho 
- OAB-BA 9.731

1- A Contrario (Sensu) = Contrariamente, no sentido 
contrário, pela razão contrária.

2- Ad Augusta Per Augusta = Aos bons resultados 
pelos caminhos ásperos. Não se vence na vida sem 
luta.

3- Ad Domun = Em casa.
4- Ad Honorem = Por honra
5- Animus Defendedi = Intenção de defender
6- Autorictas = Autorização
7- Boni Mores = Bons Costumes
8- Contradictio In Terminis = Contradição nos 

termos
9- Communis Opinio = Opinião comum
10- Consus = Cúmplice
11- De Facto = De fato
12- Eadem Causa = Mesmacausa
13- Ex Ante = De antemão
14- In Dubio Pro Misero = Em dúvida em favor do 

miserável
15- Inter Nolentes = Entre litigantes.

Deusdete Sena e Martone Maciel
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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 - Sou professora do ensino 
fundamental e médio há mais de 
16,6 anos, mas, antes disso, tra-
balhei por 12 anos como auxiliar 
de escritório. Tenho 58 anos de 
idade e 28,6 anos de contribui-
ção. Posso converter o tempo de 
contribuição como professora 
de tempo de contribuição co-
mum? – Marcia Santos.

Sobre este tema, importante 
apresentar o entendimento do Su-
premo Tribunal Federal que em jul-
gamento do Recurso Extraordinário 
reformou o acórdão proferido pelo 
Tribunal Regional da 4ª Região, no 
sentido de não permitir a conversão 
de tempo de serviço especial traba-
lhado por professor no exercício do 
magistério na vigência do Decreto 
nº. 53.831/1964 em tempo comum. 
A decisão ponderou que a expres-
são “efetivo exercício em funções 
de magistério” (CF, art. 40, III, “b”) 
contém a exigência de que o direito 
a aposentadoria especial dos pro-
fessores só se aperfeiçoa quando 
cumprido totalmente este especial 
requisito temporal no exercício das 
específicas funções de magistério. 
Com a consolidação deste entendi-
mento da Corte Superior, entendo 
que a Srª. Marcia Santos não faz jus 
a converter o tempo de serviço de 
professora em comum.

2 - O desempregado tem di-
reito ao Auxílio-Doença? Ele 
tem direito à Reabilitação Pro-
fissional à custa do INSS? – Luis 
Eduardo.

Esta pergunta nos remete para 
o instituto da perda e manutenção 
de qualidade de segurado junto a 
Previdência Social. Nos dispositivos 
contidos na Lei nº. 8.213 de 1991, 
prevê que: “o segurado que deixar 
de exercer atividade remunerada 
abrangida pela Previdência Social 
ou estiver suspenso ou licenciado 
sem remuneração, será mantida 
a qualidade de segurado até 12 
(doze) meses após a cessação do be-
nefício por incapacidade ou após a 
cessação das contribuições”. O pra-
zo pode ser acrescido por mais 12 
(doze) meses se comprovar estar 
desempregado, mantendo, assim, o 
desempregado a qualidade de segu-
rado por 02 (dois) anos, é o se cha-
ma de período e graça. 

Podendo dentro deste período, 
sendo portador de doença que o in-
capacite para vida laboral fará jus 
ao benefício de Auxílio-Doença pelo 
tempo que durar esta incapacidade.

Também terá direito a ser inse-
rido no Programa de Reabilitação 
Profissional se ficar comprovado 
que diante da doença ou acidente 

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.

de trabalho gerar uma incapacidade 
parcial, ou seja, totalmente incapaci-
tado para atividade que tem aptidão, 
porém pode ser habilitado em ativi-
dade diversa da que exercia.

3 - Quando uma empresa fe-
cha as suas portas como fica a 
situação do empregado que está 
afastado em gozo de benefício 
previdenciário por incapacidade 
acidentária ou daquele que frui 
de estabilidade por acidente do 
trabalho? Mauro Lima.

A questão em tela, gera indaga-
ções em duas frentes, a Trabalhista 
e Previdenciária. Na questão Traba-
lhista é onde reside a maior possibi-
lidade de dano ao empregado, caso a 
empresa feche as portas sem pagar 
as verbas rescisórias que faz jus seus 
funcionários, inclusive na estabilida-
de que tem direito o trabalhador / se-
gurado após ser considerado curado.

Na questão Previdenciária estan-
do trabalhador / segurado gozando de 
benefício de Auxílio-Doença por Aci-
dente do Trabalho, o fechamento da 
empresa não gera prejuízos ao mes-
mo, pois, enquanto durar a patologia 
e a incapacidade estará gozando do 
benefício, e havendo agravamento ou 
progressão da enfermidade a ponto 
de gerar uma incapacidade definiti-
va para qualquer atividade labora, 
fará jus a transformação do benéfico 
para Aposentadoria por Invalidez – 
Acidente do Trabalho.

caos 
prisional

O ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, 
disse na tarde de terça-fei-
ra (13/11), em São Paulo, 
que prefere a morte a uma 
longa pena no sistema 
prisional brasileiro, porque as condições nos 
presídios nacionais são medievais. “Se fosse 
para cumprir muitos anos em uma prisão 
nossa, eu preferiria morrer”, disse Cardozo 
durante um encontro com empresários pau-
listas. Fonte: Agência Brasil.

Tubarão
O advogado, o padre 
e o ateu

Após um naufrágio, 
encontravam-se no 
mesmo bote salva-
vidas um advogado, 
um padre e um ateu.

Após muito tempo avistaram uma praia 
habitada, mas o bote começou a vazar e as águas 
estavam infestadas de tubarões. O advogado se 
prontificou a nadar até a praia e trazer socorros e 
se jogou na água. O padre rezou fervorosamente 
e com alegria e alívio viu o advogado chegar à 
praia. Virou-se para o ateu e:

-E agora! Isto não te faz acreditar em Deus?

O ateu: - De jeito nenhum! Você não percebeu 
que os tubarões apenas deixaram passar um dos 
seus?!


