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DIREITOS - Qual será a prioridade da 
sua gestão?

Luiz Viana - Cumprir os compromissos 
assumidos na campanha. Todos. Nós vamos 
cumpri-los estabelecendo prioridades no di-
álogo com os advogados baianos. Eu destaco 
a defesa dos advogados e suas prerrogativas, 
a luta por um judiciário melhor, com uma 
melhor prestação jurisdicional, uma gestão 
transparente e participativa e uma comunica-
ção mais ágil, moderna e eficaz da OAB com 
os advogados baianos.

DIREITOS - O senhor assume no dia 
9 de janeiro na seccional aqui da Bahia. 
Será instaurada uma equipe de transição? 

Luiz Viana - Já estarmos conversando 
sobre isso. Na chapa Mais OAB nós temos na 
um conselheiro federal eleito que é atualmen-
te secretário adjunto, o André Godinho. Neste 
momento ele está fazendo a interlocução para 
fazer ao longo do mês de dezembro a transição.

DIREITOS - O senhor foi eleito por 
uma chapa de oposição. Podemos espe-
rar alguma quebra de paradigma na sua 
gestão?

Luiz Viana - A grande quebra de para-
digma será na própria gestão. Essa foi uma 
questão que eu abordei na campanha. Eu es-
tou determinado a fazer uma transformação 
na forma de gestão da OAB, uma mudança 
para uma gestão participativa e com transpa-
rência total. Formalmente, a OAB é uma enti-
dade que tem uma gestão de representação. O 
órgão máximo da OAB da Bahia é o Conselho 
Seccional, que representa os 30 mil advoga-
dos da Bahia. Eu vou reforçar politicamente 
o Conselho Seccional, tranformando-o efeti-
vamente em um órgão definidor de políticas 
da Ordem ao lado da diretoria, mas preten-
do também trazer a participação de todos os 
advogados através das novas tecnologias. Nós 
vamos montar uma rede, e sabemos que isso 
não se faz da noite para o dia, para conectar 
os advogados e trazê-los para a participação 
da gestão. Assim, quando falo de transparên-
cia total, não falo apenas dos recursos, mas de 
transparência total da gestão. Uma vez que 
todos os advogados baianos saibam quanto 
temos em caixa, poderemos definir juntos as 
prioridades. Eu quero abrir a possibilidade de 
os advogados contribuírem para definirmos 
essas prioridades, junto com a diretoria e o 

Conselho Seccional.

DIREITOS - Uma questão muito le-
vantada nesta campanha foi a defesa das 
prerrogativas. Mas Como vocês vão fazer 
pra efetivamente conseguir implantar 
essa defesa?

Luiz Viana - A defesa das prerrogativas 
foi a grande demanda dos advogados da Bahia 
em todos os lugares que eu estive durante a 
campanha. Os advogados se sentem menos-
prezados, injustiçados em sua atuação coti-
diana. Então nós vamos trabalhar duro para 
reverter esta situação.

E como nós vamos fazer isso? Primeiro 
com o diálogo com o Judiciário. Nós precisa-
mos dialogar com as entidades com as quais 
lidamos cotidianamente. Vamos fazer uma 
grande campanha convidando as entidades 
que compõem o Judiciário, os tribunais da 
Bahia, o sindicato dos serventuários, o Mi-
nistério Público e os advogados pra sentar e 
discutir o que são as prerrogativas e pra que 
servem, pois há muita confusão no entendi-
mento do que realmente são as prerrogativas. 
É preciso que todos saibam que as prerro-
gativas não são apenas direitos dos advoga-
dos; são direitos dos advogados para servir 
a cidadania. Em segundo lugar, e isso é um 
compromisso assumido na campanha, nós 
vamos profissionalizar a defesa das prerroga-
tivas com a criação de uma Procuradoria de 
Defesa das Prerrogativas. E nós já estamos 
inclusive, nessa fase de transição, estudando 
como isso pode ser feito no campo orçamentá-
rio, pois nós vamos precisar criar um cargo de 
procurador da OAB e teremos que fazer uma 
seleção pública para o cargo. Vamos avaliar 
também a necessidade de outros pelo interior. 
Nós vamos dar prioridade à constituição de 
um órgão na OAB que ficará responsável por 
isso. Já existe uma Comissão de Defesa das 
Prerrogativas, mas que não funciona de forma 
não satisfatória. Nós vamos ampliar e fortale-
cer essa comissão. Com um diálogo consisten-
te com as autoridades do Judiciário, com uma 
Comissão de Defesa das Prerrogativas forta-
lecida e com a criação da procuradoria, nós 
teremos os instrumentos para efetivamente 
fazer essa defesa.

DIREITOS - Quais serão as primeiras 
ações para os advogados do interior?

Luiz Viana - A primeira ação é chamar os 

advogados do interior para que eles possam 
definir as suas grandes questões, pois nosso 
estado é muito grande, existem questões que 
são comuns, mas existem outras que são par-
ticulares. Então a ideia é fazer com que as de-
mandas venham dos advogados, por meio dos 
novos presidentes das subseções, dos nossos 
conselheiros que são representantes do in-
terior, e dos próprios advogados mesmo. Eu 
quero trazer as demandas específicas, o que 
cada subseção do interior precisa, que é para 
nós podermos atender. E então nós vamos 
definir as prioridades. Algumas demandas 
nós já conhecemos, porque se manifestaram 
durante a campanha, outras nós iremos co-
nhecer ao longo do diálogo. Um exemplo de 
uma grande demanda é que em alguns luga-
res faltam juízes. Como o advogado vai tra-
balhar se na comarca dele não tem juízes? 
Nós vamos fazer esse levantamento conjunto 
com os advogados do interior e vamos levar 
suas demandas às autoridades responsáveis, 
ao Tribunal de Justiça, Tribunal do Traba-
lho, Tribunal Eleitoral, Governado do Esta-
do, Assembleia Legislativa. Enfim, eu penso 
que a OAB pode ser um elemento catalisador 
para encontrar soluções para os gargalos do 
Judiciário da Bahia. 

DIREITOS - Qual a posição da seccio-
nal baiana na eleição do novo presidente 
da OAB do Brasil?

Luiz Viana - Já temos dois pré-candidatos 
à sucessão do presidente Ophir Cavalcante: o 
vice-presidente Alberto de Paula Machado e o 
secretário geral, Marcos Vinicius Furtado Co-
elho. Ambos nomes respeitáveis e com perfil 
para serem presidentes da OAB. A seccional 
da Bahia vai participar deste processo e já 
manifestou o seu apoio. Os três conselheiros 
federais titulares e três conselheiros suplen-
tes já assinaram uma carta comigo manifes-
tando apoio total e irrestrito à candidatura do 
Marcos Vinicius Furtado Coelho, que assumiu 
compromissos importantes, como transparên-
cia total, fazer o plebiscito das eleições dire-
tas, além de questões referentes à limitação 
da entrada dos escritórios estrangeiros no 
país, questões ligadas aos direitos humanos e 
à proteção das minorias. Ademais, como con-
selheiro federal na Ordem eu acompanhei a 
atuação de Marcos Vinicius como secretário-
-geral e posso dizer que ele é um excelente 
quadro da Ordem.
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O entrevistado dessa edição do Direitos é o presidente eleito no último dia 22 
de novembro, para dirigir os destinos da Seccional Bahia da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB/Bahia), Luiz Viana Queiroz.

Ele tem 50 anos, é conselheiro federal, presidente da Comissão Especial de 
Direito Eleitoral e Reforma Política da OAB do Brasil, e procurador do Estado da 
Bahia. Advogado com atuação em diversos juízos e tribunais, inclusive na área 
de direito civil, tem especialização em Direito Eleitoral e mestrado em Direito 
Público. Também é professor de Direito da Universidade Católica do Salvador. A 
sua trajetória é de combatividade e de luta por mais democracia na OAB. Ele in-
tegrou a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e, entre outros projetos, 
defendeu o voto direto federativo para presidente nacional da OAB.  

“Minha gestão será participativa
e com transparência total”

Entrevista com  LUIz VIAnA QUEIROz
- presidente eleito para a Seccional Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil
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Atendendo solicitação de inumeras 
autoridades que atuam no combate ao 

crime no Brasil, o senador Ciro Nogueira, 
apresentou o Projeto de Lei do Senado nº 

93, de 2011. Que estabelece a identificação 
genética para os condenados por crime 

praticado com violência contra a pessoa ou 
considerado hediondo.
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Sinopse sociológica 
de fenômenos 

incoerentes 

Banco de DNA agilizará 
investigação criminal

A coleta de perfil genético para 
identificação criminal, prevista na 
Lei 12.654/2012, sancionada em 
maio deste ano, entrou em vigor na 
última quinta-feira (29/11). O ban-
co de DNA ajudará na elucidação de 
delitos nos quais forem encontrados 
vestígios com materiais biológicos 
de criminosos. Os dados relaciona-
dos à coleta do perfil genético deve-
rão ser armazenados em banco de 
dados gerenciado por unidade oficial 
de perícia criminal.

Câmara aprova reajuste salarial 
para ministros do STF

Marcos Flávio Rhem é eleito
presidente da OAB de Ilhéus

OAB ILHÉUS

Luiz Viana é presidente da OAB-
-BA com 44,13% dos votos válidos

OAB BAHIA
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Aumento para ministros

Crimes relacionados
a pedofilia

Novos defensores

Alerta para indicações

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que 
reajusta os vencimentos dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal e do procurador-geral da República de R$ 
26.723,13 para R$ 28.059,29, a partir de 1º de janeiro do 
ano que vem. Em janeiro de 2014, os vencimentos pas-
sarão para R$ 29.462,25 e, em 2015, para R$ 30.935,36. 
O projeto ainda precisa passar pelo Senado. Teto do fun-
cionalismo público, o reajuste dado aos ministros do STF 
provoca o chamado efeito cascata, aumentando automati-
camente os subsídios dos ministros dos tribunais superio-
res e do Tribunal de Contas da União, que recebem 95% 
do subsídio dos ministros do Supremo. (Agência Brasil).

Outro projeto aprovado pelo Plenário da Câmara é Pro-
jeto de Lei 5658/09, do Senado, que amplia a tipificação do 
crime de exploração sexual de criança ou adolescente e torna 
hediondos outros crimes relacionados à pedofilia. Devido às 
mudanças feitas pela Câmara, a matéria retorna ao Senado. 
O projeto considera crime o aliciamento, o agenciamento, a 
atração ou a indução de criança ou adolescente à prática de 
exploração sexual. Atualmente, o crime é definido apenas 
como submeter pessoas dessas idades à prostituição ou à 
exploração sexual. (Agência Câmara).

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (4/12), 
projeto de lei que cria 789 cargos de defensor público fede-
ral. A matéria segue agora para apreciação no Senado. Os 
cargos serão criados para suprir uma defasagem de servido-
res do órgão e será feita de forma gradual e condicionada a 
autorização na lei orçamentária anual. A criação dos cargos 
deverá atender também ao Plano de Interiorização, que visa 
levar a Defensoria a todas as localidades onde há instala-
ções da Justiça Federal e em mutirões carcerários de inicia-
tiva do Conselho Nacional de Justiça e da Força Nacional da 
Defensoria Pública. 

Ao comentar as recentes publicações a respeito do caminho 
trilhado por Luiz Fux até chegar ao cargo de ministro do Su-
premo Tribunal Federal, o editorial do jornal O Globo ressalta 
que a história é um sério alerta. “À presidente Dilma, para que 
se acautele, pois, frustrados, comissários petistas, dos quais 
não há o mínimo rastro na indicação de Teori Zavascki, podem 
querer pressionar para desta vez não errarem. E ao Senado, 
para passar a fazer sabatinas dos candidatos a ministros do 
STF à altura da responsabilidade do cargo”, afirma o editorial

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

DIREITOS HUMANOS
1- A Convenção sobre os Direitos da Criança 

estabelece que os Estados-partes reconhe-
çam a importância da função exercida pelos 
órgãos de comunicação social, devendo as-
segurar o acesso da criança à informação. 
Do mesmo modo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente assegura que a informação é 
um direito da criança e do adolescente.

 Acerca da política de informação envolven-
do menores, assinale a afirmativa correta.

a) No que concerne às Medidas Específicas de Pro-
teção, é incabível, qualquer que seja o estágio de 
compreensão da criança, prestar-lhe informações 
sobre os motivos que determinam a intervenção, 
o que será informado apenas aos pais e responsá-
veis.

b) Deve haver o encorajamento dos órgãos de comu-
nicação social a levar em conta as necessidades 
linguísticas das crianças indígenas ou que perten-
çam a um grupo minoritário.

c) Os proprietários das lojas que explorem a locação 
de fitas de programação respondem pela falta de 
informação no invólucro sobre a natureza da obra 
e faixa etária a que se destinam, isentando os fun-
cionários e gerentes.

d) A criança tem direito à liberdade de expressão, 
que compreende, inclusive, liberdade de procurar, 
receber e expandir informações e ideias, sem res-
trições, de forma oral ou por qualquer outro meio 
à escolha da criança.

2 - O Pacto de São José da Costa Rica estabele-
ce que todas as pessoas são iguais perante a 
Lei, não se admitindo qualquer discrimina-
ção, sendo assegurada a proteção legal. No 
que tange ao direito indigenista, segundo a 
norma brasileira, assinale a afirmativa cor-
reta.

a) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-
-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos, irrelevante o interesse públi-
co da União, sendo nulos e não produzindo efeitos 
jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupa-
ção, o domínio e a posse das terras.

b) Os índios e as comunidades indígenas ainda não 
integrados à comunhão nacional ficam sujeitos ao 

regime tutelar, mas qualquer índio poderá reque-
rer ao juiz competente a sua liberação do regime 
tutelar, mesmo que não conheça a língua portu-
guesa.

c) O Ministério Público Federal, com exclusão de 
qualquer outro órgão público ou privado, deve 
promover a plena assistência ao índio e a defesa 
judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas 
e das comunidades indígenas.

d) Os atos praticados entre um índio não integrado 
e qualquer pessoa estranha à comunidade indíge-
na, quando não tenha havido assistência do órgão 
tutelar competente, são nulos, salvo se o índio re-
velar consciência e conhecimento do ato pratica-
do, desde que não lhe seja prejudicial, diante da 
extensão dos seus efeitos.

3 - A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos idealizou a figura do “ser humano 
livre”, caso fossem atendidos os elementos 
que criassem condições que permitissem 
que os indivíduos usufruíssem de direi-
tos econômicos, sociais e culturais, além 
dos civis e políticos. No Brasil, a Lei n. 
10.098/2003 criou mecanismos para a pro-
moção da acessibilidade das pessoas por-
tadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

 A respeito de tais disposições legais, as afir-
mativas a seguir estão corretas, à exceção 
de uma. Assinale-a.

a) A pessoa portadora de deficiência ou com mo-
bilidade reduzida é aquela que em caráter per-
manentemente, não temporário, tenha limitada 
sua capacidade de relacionar-se com o meio e de 
utilizá-lo.

b) O Programa Nacional de Acessibilidade dispõe de 
dotação orçamentária específica a fim de tratar de 
medidas de acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida.

c) O Programa Nacional de Acessibilidade foi insti-
tuído no âmbito da Secretaria de Estado de Direi-
tos Humanos do Ministério da Justiça.

d) Os edifícios de uso público, em que seja obrigató-
ria a instalação de elevadores, devem atender ao 
requisito de percurso acessível que una a edifica-
ção à via pública, exigindo-se o mesmo de edifícios 
de uso privado.
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Da história do Código de Defesa do Consumidor no Bra-
sil, instituído em 1990, pela Lei nº. 8.078/90, podemos desta-
car duas principais fontes motivadoras, sendo a primeira, os 
vários movimentos populares relacionados à carestia: a mar-
cha da fome em 1931; a marcha da panela vazia em 1953; o 
protesto contra o alto custo de vida em agosto de 1963; e, o 
primeiro boicote à carne em 1979. Devendo-se considerar à 
estes,  atos econômicos ou política militar de privar certas 
populações de alimentos o suficiente para garantir a sobrevi-
vência.Outra fonte de proeminência foi à própria Carta Mag-
na de 1988, que dispunha em seu art. 5º, XXXII, a concepção 
da criação do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:CF. 
Art. 5º, XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, 
a defesa do consumidor.Retratado pelo axioma de ações 
internacionais como a Resolução nº. 39/248, de 09 de abril de 
1985, da Assembleia Geral da ONU, e, depois das leis edi-
tadas na Espanha, em Portugal, no México, em Quebec, na 
Alemanha, e nos Estados Unidos, tornou-se evidente que no 
Brasil, a oportuna Constituição Federal de 1988 trataria tal 
legislação de acordo com a urgência necessária,determinando 
no art. 48 do ADCT, sua imediata elaboração:“o Congresso 
Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Cons-
tituição, elaborará código de defesa do consumidor”.

Logo após a Resolução nº. 39/248, precisamente em 24 de 
julho de 1985, pelo Decreto nº. 91.469, o Brasil, criao Con-
selho Nacional de Defesa do Consumidor - CNDC, cabendo 
à comissão deste, a apresentação do Anteprojeto de Código 
de Defesa do Consumidor. Esta Comissão foi composta pelos 
seguintes juristas: Ada Pellegrini Grinover (coordenadora); 
Daniel Roberto Fink; José Geraldo Brito Filomeno; Kazuo 
Watanabe e ZelmoDenari.Acrescentando-se substitutivos, 
de outras instituições, tais como: Ministério Público de São 
Paulo; os Deputados Geraldo Alkmin Filho e Michel Te-
mer; OAB/CF,seguimentos interessados e a sociedade civil 
organizada e geral.Tudo amplamente debatido por juristas 
nacionais e internacionais no I Congresso Internacional de 
Direito do Consumidor, realizado em São Paulo, de 29 de 
maio a 02 de junho de 1989. Por fim, após todo este trabalho 
democrático, surgiu então, o substitutivo da Comissão Mis-
ta, que culminou no Código de Defesa do Consumidor que 
hoje conhecemos.Lei criada bastou à vasta jurisprudência 
o papel de acrisolar os textos, confrontando estes, com os 
fatos sociais, e, a doutrina o mister de aclarar e aperfeiçoar 
conceitos e preceitos.

O principal papel do Código de Defesa do Consumidor é 
a proteção às práticas abusivas das empresas aos agentes 
consumidores, respaldado por 119 artigos.Todavia, indis-
pensável, destacar que todos os outros artigos deste Códi-
goseguem o mesmo espírito dos demais, merecendo maior 
destaque os, Direitos Básicos do Consumidor que se encon-
tram no artigo 6º, são eles: “Proteção da vida, saúde e segu-
rança; educação para o consumo; informação adequada e 
clara sobre os produtos; proteção contra a publicidade enga-
nosa e abusiva e métodos comerciais ilegais; proteção contra 
práticas e cláusulas abusivas dos contratos; prevenção e re-
paração de danos patrimoniais e morais; adequada e eficaz 
prestação de serviços públicos em geral e acesso à justiça e 
aos órgãos administrativos e facilitação da defesa em favor 
do consumidor.”Por estes Direitos Básicos, podemos enxer-
gar uma política nacional das relações de consumo, ou seja, 
uma filosofia de ação, exatamente porque não se trata tão-
-somente do consumidor, mas, da harmonia das relações de 
consumo. Com regras bem definidas nesta relação à tendên-
cia é que as empresas melhorem os seus produtos ou a pres-
tação de serviços e o consumidor satisfeito certamente vai 
consumir mais o que é bom para todos principalmente, para 
a economia que crescerá ainda mais, melhorará a oferta de 
crédito, irá surgir novas empresas e consequentemente a 
criação de novos postos de trabalho, viabilizando-se assim, 
os princípios da ordem econômica de que trata o artigo 170 
da Constituição Federal.
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Por Ana Christina Cardoso Batista. 
Advogada, especialista em Direito de Defesa do Consumidor, pós-graduanda em Direi-

to do Trabalho, pelo Instituto Mentoring com parceria OAB. Itabuna-Bahia

É abusiva a utilização de nomes (pessoas físicas 
ou jurídicas) na constituição de relação jurídica para 
fins os mais diversos, a exemplo do que ocorre na 
aquisição de empréstimos em instituições financei-
ras, contratação de serviços ou relações negociais 
em outras empresas (telefonia ou qualquer ramo) 
quando não solicitados pelo próprio interessado. 
Essa prática tem ocorrido, ultimamente, com mui-
ta frequência, e o pior é que nem sempre a pessoa 
sofredora do dano tem ciência desse fato, só vindo a 
certificar-se do ocorrido quando o nome está negati-
vo junto aos órgãos de proteção (SPC/SERASA). 

Consequência mais danosa é quando a pessoa, ino-
cente, sofre ação contra si, ou, nas hipóteses agravadas 
com penhora de valores em conta-corrente ou aplica-
ções outras. O caso mais comum é quando a pessoa te-
nha o CPF clonado, com o qual quadrilhas especializa-
das em fraudes aplicam golpes, constituem empresas, 
fazem empréstimos e complicam a situação da pessoa, 
a qual é totalmente alheia a tal fato. Em casos assim, 
resta ao prejudicado procurar o judiciário e ajuizar 
ação própria para desfazimento da relação jurídica e/
ou ação indenizatória por danos materiais e morais. 

No caso particular de constituição de firmas em 
nome de terceiros, o Estado, através das suas Jun-
tas Comerciais (nas quais são feitos os registros), 
deverá responsabilizar-se direta e/ou indiretamen-
te através dos seus prepostos. Embora o titular do 
artigo não seja especialista em Direito do Estado, 
Administrativo ou Comercial, entende que o Esta-
do tenha responsabilização na utilização – de nomes 
no caso particular à constituição de empresas –, isto 
porque os seus prepostos ao fazerem o registro pode-
rão responder no âmbito do direito administrativo, 
inclusive, civil e criminalmente. 

Ora, o servidor na qualidade de agente do ente 
público, responde por seus atos se desses ocorrerem 
lesão a terceiros. Inicialmente, a ação recairá quan-
to ao Estado, Município ou União Federal, a quem 
a pessoa esteja vinculada como servidora. Por sua 
vez, o ente público poderá ingressar com ação de re-
gresso contra a pessoa do servidor, bem como insti-
tuir processo ético-disciplinar para apurar respon-
sabilidades, através do devido processo legal, isso 
objetivando ressarcir-se dos eventuais danos, como 
responsável, solidariamente. Tal fato tem previsibi-
lidade no ordenamento jurídico. 

A respeito da matéria, tanto a legislação civil, 
consumidor como a própria Constituição Federal, 
mencionam dispositivos próprios que, ao Estado 

caberá o direito de fiscalização bem como a prote-
ção ao consumidor através de norma própria, qual 
seja, a Lei 8.078/90, que criou o Código de Defesa do 
Consumidor. O artigo 5º, da Constituição que trata 
dos direitos e deveres individuais e coletivos, reza 
no inciso X: ‘’são invioláveis a intimidade, a vida pri-
vada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação’’. 

Por sua vez, o Código Civil menciona que o nome 
da pessoa não pode ser empregado por outrem em pu-
blicações ou representações que a exponham ao des-
prezo público, ainda quando não haja intenção difa-
matória, isso conforme menciona no artigo 17. Ora, se 
a ninguém é dado ao direito de usar o nome para pu-
blicações ou representações, a situação se agrava na 
hipótese de constituição de débitos, piorado na condi-
ção de abertura de empresas, com consequências as 
mais danosas, a exemplo de penhora de valores em 
contas ou débitos de natureza fisco-tributário. 

A Lei 8.078, em plena vigência no País desde 
11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no 
seu artigo 6º, trata dos direitos básicos do consumi-
dor, diz nos incisos VI e VII, respectivamente: ‘’a efe-
tiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos (VI); o acesso 
aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas 
à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegura-
da a proteção jurídica, administrativa e técnica aos 
necessitados (VII)’’. 

 Ao finalizar, a legislação brasileira traz vários 
dispositivos de proteção à pessoa que for lesada em 
caso de utilização indevida de nomes à constitui-
ção de empresa, com responsabilidades tanto desta 
quanto do Estado através dos seus entes. Diga-se, 
por oportuno, que o nosso Código de Defesa do Con-
sumidor trata-se de uma das legislações mais efica-
zes no âmbito do direito brasileiro, já adaptado por 
muitos países, pois, é de uma abrangência muito 
ampla, e abarca qualquer relação jurídica: serviços, 
comércio, indústria, saúde, ensino, etc., e quem se 
sentir lesado nesse particular, só é mover a máquina 
judiciária à reparação do dano respectivo. 

Por Alberto Barreto.
Advogado e jornalista, pós-graduado em direito material e processual 

do trabalho, membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia, 
Associação Baiana de Imprensa e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 

Estado da Bahia. Ilhéus – Bahia

Responsabilização do Estado 
na utilização indevida de 
nomes em relação jurídica 

ARTIGO
 

Email: anacristinacbatista@hotmail.com
Email:albertobbarreto@hotmail.com

Aspectos históricos 
e atuais sobre o inciso 
XXXII, do art. 5º da
Constituição Federal

ARTIGO

Câmara aprova projeto que
define organização criminosa

O Projeto de Lei 6.578/2009, que prevê punição 
para as organizações criminosas, foi aprovado no Ple-
nário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira 
(5/12). A matéria define organização criminosa como 
associação, de quatro ou mais pessoas, estrutural-
mente ordenada e caracterizada pela divisão de tare-
fas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, 
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer na-
tureza, mediante prática reiterada de crimes. 

A previsão de pena é de três a oito anos de re-
clusão para quem “promover, constituir, financiar, 
cooperar, integrar, favorecer, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização criminosa”. A punição 
pode ser aumentada para até 13 anos e quatro meses 
de prisão caso haja participação de crianças e adoles-
centes ou de funcionários públicos.

O projeto regulamenta ainda técnicas especiais 
de investigação que permitirão identificar e desar-
ticular organizações criminosas. Estão entre essas 
técnicas a ação controlada, que permitirá à Polícia 

monitorar atividades criminosas para desvendar os 
principais membros da organização, e a possibilida-
de de infiltração de agentes, que autoriza policiais, 
mediante autorização judicial, a infiltrar-se nas or-
ganizações para obter acesso ao funcionamento de 
facções criminosas.

O secretário de Assuntos Legislativos do Minis-
tério da Justiça, Marivaldo Pereira, afirma que a 
proposta faz parte da pauta prioritária do governo 
federal para o enfrentamento dos problemas segu-
rança pública do país e é fruto de um amplo acordo 
construído com os diversos setores que atuam nessa 
área, como juízes, promotores e delegados de polícia.

De autoria da ex-senadora Serys Slhessarenko 
(PT-MT), o texto é resultado de um acordo conduzido 
pelos deputados João Campos (PSDB-GO) e Vieira da 
Cunha (PDT-RS) com o Ministério da Justiça e inte-
gra a pauta legislativa prioritária da pasta. O projeto, 
modificado na Câmara, segue para Senado Federal. 
(Ascom do Ministério da Justiça).



www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 47 - SUL DA BAHIA - De 10 de dez-2012 a 20 de jan-2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
04

Sinopse sociológica de
fenômenos incoerentes 

Aprovado o anteprojeto 
que atualiza o CPB

A Empresa Gráfica da Bahia 
acaba de colocar no mercado edi-
torial brasileiro o livro “Sinopse 
Sociológica de Fenômenos Inco-
erentes”, de Nivaldo Wanderley 
de Omena.

Neste livro, o jurista e escri-
tor Nivaldo Wanderely Omena, 
apresenta um relato que chama 
de sinopse porque o é, trás em 
resumo, um estudo esclarece-
dor sobre a História do Direito 
e, consequentemente, dos fun-
damentos e da Introdução do 
Direito Civil, onde aborda de 
forma apropriada os fenômenos 
que ocorrem nos mais diversos 
grupos sociais, dos primórdios 
dos tempos até os dias atuais, 

sempre enfocando a figura do ho-
mem, do ser humano, mostrando 
que em todas as camadas sociais, 
e em todos os grupos e épocas, 
mesmo que por muitas vezes o 
homem apareça como objeto e 
alvo das agruras e perseguições 
motivadas por culpa do Estado 
arbitrário e opressor, o homem 
não se afasta do transcendental.

O autor nasceu em São Luiz 
do Quitunde, no Estado de Ala-
goas. Cursou Ciências Jurídi-
cas na Faculdade de Direito de 
Alagoas, militou na vida jurídi-
ca como advogado no Estado de 
Pernambuco. Na Bahia exerceu 
a magistratura e lecionou no 
Curso de Direito da Faculdade 

2 de Julho. É mestre em Socio-
logia pela Faculdade de Teologia 
e Filosofia da Unitheo de Belo 
Horizonte e também autor dos 
livros “Da Barbárie ao Iluminis-
mo – Síntese histórica da Pena” 
e “Violência versos Paz – Quem 
vencerá”. 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara aprovou, na quarta-feira (5/11), o 
anteprojeto que atualiza o Código Penal Brasi-
leiro. Entre as mudanças propostas pelo relator, 
deputado Alessandro Molon (PT-RJ), está a ti-
pificação como homicídio qualificado o cometido 
por motivação de qualquer tipo de preconceito, 
como cor, etnia, orientação sexual e identidade 

de gênero. A proposta segue agora para Mesa 
da Casa a fim de ser numerado e iniciar a tra-
mitação. Segundo a proposta, que precisará ser 
aprovada pela Câmara e pelo Senado e depois 
sancionada para virar lei, a pena para pecula-
to — crime cometido por funcionário público — 
passará de dois a 12 anos de reclusão e multa, 
para três a 12 anos e multa. (Agência Brasil).

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
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A compra de um imóvel na planta é um 
sonho que pode se transformar em pesa-
delo caso os prazos de entrega do aparta-
mento não sejam cumpridos. A negociação 
começa com a formalização da proposta de 
aquisição da unidade e com a consequente 
assinatura do compromisso de compra e 
venda. Porém, o que não se espera e ocorre 
muitas vezes, é o atraso na entrega do em-
preendimento e a cobrança de taxas e va-
lores acima dos permitidos por lei. Estas 
situações tem se tornado constantes em 
consequência ao aquecimento do mercado 
imobiliário e vêm ocasionando diversos 
problemas enfrentados pelos compradores 
com relação às construtoras.

O contrato de compra e venda, na 
maioria das vezes, prevê o prazo de tole-
rância de atraso na obra de até 180 dias. 
Um prazo que tem sido tolerado pelo Po-
der Judiciário. Porém, após este período 
assiste ao promitente comprador o direito 
a indenização pela mora da construtora, 
condenação esta costumeiramente aplica-
da pela justiça no valor correspondente ao 
valor da locação do bem. Ou seja, em uma 
remuneração mensal equivalente a 1% do 
preço ajustado do imóvel, contado após o 
período de tolerância de 180 dias até a efe-
tiva entrega das chaves.

Outro direito que assiste ao compra-
dor, que foi objeto de decisão do STJ, é que 
a responsabilidade pelo pagamento das co-
tas condominiais somente podem ocorrer 
a partir da entrega das chaves. Antes des-
te momento cabe a construtora quitar os 
débitos condominiais que passam a existir 
da instalação do condomínio, independen-
te do que diga o compromisso de compra e 
venda. Na prática, as construtoras, após 
a instalação do condomínio, transferem a 
responsabilidade do pagamento das cotas 

condominiais ao comprador mencionado 
cláusula existente neste sentido no con-
trato de compra e venda, quando não lan-
çam a cobrança de despesas para custeio 
do prédio com base no contrato de compra 
e venda que “permite”, em desacordo com 
o entendimento do STJ, a cobrança a par-
tir do habite-se.

Algumas construtoras cobram ainda 
juros sobre as parcelas pagas antes da en-
trega das chaves, o que também é ilegal e 
já decidido pelo STJ. Somente após a en-
trega das chaves é que pode incidir juros. 
Até a entrega das chaves as parcelas po-
dem sofrer a correção monetária pelo Ín-
dice Nacional da Construção Civil (INCC).

Goza o comprador do direito de rescin-
dir o contrato a qualquer tempo, indepen-
dente do atraso, conforme estipula a Sú-
mula 01 do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ-SP): “O Compromissário 
comprador de imóvel, mesmo inadimplen-
te, pode pedir a rescisão do contrato e rea-
ver as quantias pagas, admitida a compen-
sação com gastos próprios de administração 
e propaganda feitos pelo compromissário 
vendedor, assim como com o valor que se 
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.

Quando o consumidor/comprador op-
tar em rescindir o contrato, independente 
de motivo, entende-se razoável a retenção 
de até 25% do valor. Porém, se existir que-
bra contratual por parte da construtora, 
por exemplo, no caso de atraso superior 
aos 180 dias de tolerância, o consumir 
pode optar em rescindir o contrato e re-
ceber o valor integral pago devidamente 
corrigido.

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

critório Karpat Sociedade de Advogados. 
São Paulo – São Paulo

E-mail: rodrigo@karpat.adv.br.

Direito  Condominial

Imóvel na planta: 
sonho ou pesadelo?

Banco de DNA agilizará 
investigação criminal

A coleta de perfil genético para 
identificação criminal, prevista na Lei 
12.654/2012, sancionada em maio deste 
ano, entrou em vigor na última quinta-
-feira (29/11). O banco de DNA ajudará na 
elucidação de delitos nos quais forem en-
contrados vestígios com materiais biológi-
cos de criminosos. Os dados relacionados 
à coleta do perfil genético deverão ser ar-
mazenados em banco de dados gerenciado 
por unidade oficial de perícia criminal.

Até agora, não havia previsão legal 
para fazer identificações genéticas. Com a 
lei, condenados por crimes violentos serão 
submetidos, obrigatoriamente, ao exame 
de DNA. Os 15 estados: Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Ceará, Bahia, Paraíba, Amazonas, 
Amapá, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, além da Polícia Federal, têm es-
trutura pronta para alimentar a rede na-
cional de perfis genéticos.

A lei prevê que as informações dos 
bancos de dados são sigilosas e somente 
poderão ser acessadas por agentes públi-
cos devidamente credenciados nas unida-
des de perícia de cada Estado e do Distrito 
Federal.

O titular da Secretaria de Assun-
tos Legislativos do Ministério da Justiça 
(SAL-MJ), Marivaldo Pereira, informa a 
coleta de DNA já existe em vários estados 
para a coleta de vestígios e aqueles doa-
dos voluntariamente por acusados. O que 

muda é que a lei traz hipótese de coleta 
obrigatória e integração de dados e permi-
te mais eficiência na identificação de auto-
res de crimes.

“A nova legislação amplia a possibili-
dade de coleta de material genético para 
fins de investigação criminal, antes limi-
tada à coleta de vestígios na cena do crime. 
A criação de bancos de perfis genéticos in-
terligados em rede aumentará a eficiência 
da investigação penal e contribuirá para a 
redução da impunidade” avalia o secretá-
rio Marivaldo.

Com a nova lei, o juiz responsável pela 
investigação criminal poderá ordenar a 
identificação criminal do suspeito, por sua 
própria iniciativa ou em resposta a pe-
dido do delegado de Polícia, do promotor 
de Justiça ou da defesa do acusado, para 
confronto com os vestígios encontrados no 
local do crime. Além disso, no momento da 
condenação, o juiz poderá determinar a 
coleta do material genético do condenado 
por crimes praticados dolosamente, com 
violência de natureza grave contra pessoa, 
ou por qualquer dos crimes hediondos.

O decreto deverá dispor sobre o fun-
cionamento da rede e sobre os parâme-
tros mínimos para a gestão dos bancos de 
perfis genéticos. A rede integrada deverá 
contar com um Comitê Gestor, com a fi-
nalidade de promover a coordenação das 
ações dos órgãos gerenciadores dos bancos 
de perfis genéticos. (Ascom do Ministério 
da Justiça).

PEC das domésticas
Também foi aprovado, em segun-

do turno, na Câmara por 347 votos a 
favor, dois contra e duas abstenções, 
a Proposta de Emenda à Constituição 
que amplia os direitos dos trabalha-
dores domésticos (PEC 478/10). A 
proposta prevê, por exemplo, direito 
de jornada de trabalho de 44 horas 

semanais, pagamento de hora extra 
e adicional noturno. O texto agora 
segue para o Senado, onde também 
terá de ser votada em dois turnos. Se 
aprovado sem modificações, será pro-
mulgado pelo Congresso Nacional. Se 
alterado, voltará para nova votação 
na Câmara.



Crise no Egito

Multa por morosidade

A crise política no Egito 
atingiu a cúpula do governo do 
presidente egípcio, Mouhamed 
Mursi. Três assessores do pre-
sidente renunciaram aos car-
gos após mais de uma semana 
de protestos contra Mursi. No 
começo da quinta-feira (6/12), 
manifestantes contrários ao 
governo incendiaram escritó-

rios de aliados do governo, nas 
cidades de Ismailia e Suez. 
Na quarta-feira (5/12), houve 
intensas manifestantes em 
frente ao palácio do governo. 
Os manifestantes reagem ao 
decreto, editado por Mursi, que 
lhe concede amplos poderes e 
reduz a força do Judiciário e do 
Legislativo. (Agência Brasil).

O Estado português vai 
ter de pagar um total de 8,5 
mil euros a uma cidadã e a 
um casal que se queixaram, 
em processos separados, por 
morosidade da Justiça, de-
cidiu o Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem. As 
sentenças de ambos os ca-
sos, consultadas pela agência 

Lusa esta terça-feira, conde-
nam o Estado português por 
violação do artigo 6º, número 
1, da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem, que 
dá a todos os cidadãos “o di-
reito de ter sua causa trata-
da (...) dentro de um prazo 
razoável”. (Jornal português 
Diário Digital).

DIREITO INTERNACIONAL
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Organizações criminosas

Atropelamento

Também foi aprovado no plenário da Câmara 
o projeto de lei que tipifica as organizações crimi-
nosas e aumenta a pena para seus integrantes. A 
proposta é uma reação ao fortalecimento de gru-
pos, como o Primeiro Comando da Capital (PCC). 
Pelo novo texto, integrantes de organizações cri-
minosas, com níveis hierárquicos e distribuição 

de tarefas como em uma empresa, terão pena 
acrescida de três a oito anos. A punição soma-se à 
prevista para o crime principal. O texto, que ain-
da precisa ser votado no Senado, também ataca o 
envolvimento de servidores públicos no crime or-
ganizado, aumentando a pena de um sexto a dois 
terços para os agentes públicos. (Agência Brasil).

Dois trabalhadores cami-
nhavam pelo acostamento da 
Via Dutra, voltando de uma 
Indústria onde haviam traba-
lhado duro o dia inteiro, quan-
do um advogado, que vinha a 
toda velocidade no seu carro 
importado, atropela os dois.

Um deles atravessou o 
pára-brisa e caiu dentro do 

carro do advogado, enquanto 
o outro voou bem longe, a uns 
dez metros do local do atrope-
lamento.

Três meses depois, eles sa-
íram do Hospital e, para sur-
presa geral, foram direto para 
a cadeia... Um, por ‘invasão de 
domicílio’ e o outro por ‘se eva-
dir do local do acidente’.

A chapa capitaneada por Marcos Flávio Rhem 
– presidente foi eleita no último dia 22/11, para a 
Subseção de Ilhéus para o próximo triênio 2013-
2015. E a mesma tem também como vice-presi-
dente Cátia Teles, secretário geral France Anne 
Nolasco, secretário adjunto Lúcio Cerqueira e te-
soureiro Wagner Rodrigues.

Marcos Flávio declarou logo após a eleição: 
“Agradeço a confiança depositada pelos colegas e 

espero corresponder às expectativas, fazendo uma 
gestão participativa, cumprindo as propostas que 
foram apresentadas”. Como uma de suas princi-
pais metas à frente da Ordem dos Advogados do 
Brasil Subseção de Ilhéus, Dr. Marcos Flávio disse 
que “lutará para a aquisição da sede própria, criar 
Comissão do Advogado Jovem, OAB Mulher, Dis-
que Denúncia no combate ao abuso de autoridade, 
dentre outras ações efetivas”.

Marcos Flávio Rhem é eleito 
presidente da OAB de Ilhéus

OAB ILHÉUS
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1 - Fui eleito sindico do prédio 
onde tenho um apartamento e moro. 
E me disseram que síndico não paga 
quota-parte das despesas condomi-
niais. É verdade? Francisco Lima.

Prezado Francisco, o síndico é o 
guardião da Convenção Condominial, 
que é a Constituição do condomínio e, 
nela deve conter todas as regras inter-
nas do edifício. Além disso, convencio-
nou-se a dizer que as mesmas só têm 
valor se estiverem contidas nesse fun-
damental instrumento democrático. 
Mas também entendemos que para as 
regras que não estiverem definidas na 
convenção, deve ser usado o bom senso 
pelo síndico, desde que não firam as leis 
e regulamentos jurídicos vigentes.

Além da Convenção, temos também 
o Regimento/Regulamento Interno, que 
tem a finalidade de proporcionar a con-
vivência harmônica entre os condômi-
nos, funcionários e visitantes, e, traz as 
obrigações, que deverão ser cumpridas 
por todos, e direitos dos condôminos, e 
faz parte da Convenção do Condomínio. 

Quanto a sua pergunta, se na Con-
venção Condominial tiver um artigo 
que garanta ao síndico o não pagamen-
to das despesas ordinárias e extraor-
dinárias, o mesmo estará liberado das 

mesmas. Portanto, consulte a conven-
ção de seu condomínio para ver o que 
ela define sobre essa temática.

2 - Como são definidas as va-
gas da garagem de um condomínio 
novo? Rita Maria.

Estimada Rita, vaga de garagem 
está em 3º lugar na lista dos maiores 
problemas que um síndico ou que uma 
empresa administradora de condomí-
nio precisa gerenciar, só perde para ba-
rulho e inadimplência.

As vagas de garagens em condomí-
nios podem ser: unidades autônomas 
- vinculadas à unidade ou mantendo 
a própria individualidade - e acessó-
rias - o condômino tem o direito de uso. 
Quando a vaga for unidade autônoma 
o seu espaço é demarcado. Já as aces-
sórias, aquelas que concedem o direito 
ao uso, poderão ser determinadas ou 
indeterminadas. A natureza jurídica 
das vagas é estabelecida na incorpo-
ração do empreendimento, no instru-
mento de instituição e especificação do 
condomínio.

Aconselho a leitura da convenção de 
seu condomínio, para verificar o que a 
mesma dispõe sobre a disposição de va-
gas de garagem.

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.

Suplício da advocacia

Câmara aprova reajuste salarial 
para ministros do STF

A vida, de modo geral, sempre ofere-
ce surpresas, sejam alegres, engraçadas, 
sejam tristes. Umas fazem sorrir, outras 
chorar, outras ainda causam indignação, 
para não dizer revolta. Advogar, hoje, é um 
verdadeiro suplício. Por isso, de cada cem 
bacharéis em direito, mesmo os pós-gradu-
ados, Quantos recusam-se a advogar, pois, 
a magistratura é a carreira preferida. 

Os juízes, atualmente, mostram-se pa-
decentes da enfermidade conhecida como 
“juizite” e apresentam-se em duas catego-
rias: a dos que pensam que são deuses e a 
dos que têm certeza de que são. Há, sim, 
exceções, principalmente no segundo e no 
terceiro graus, isto é, entre os desembar-
gadores e ministros dos tribunais superio-
res. No primeiro grau é mais difícil serem 
encontradiças tais exceções. 

Vejam só! O rito do procedimento de 
uma ação trabalhista é este: encaminha-
da a petição, em papel ou virtualmente, a 
parte adversa deve ser citada (no processo 
do trabalho diz-se notificada) para compa-
recer à audiência e defender-se sob pena 
de revelia e de confissão dos fatos que o 
autor/reclamante puser em sua petição 
inicial. Em seguida, são apresentadas e 
realizadas as provas – fase probatória. 
Encerradas estas, as partes dispõem do 
direito de apresentar seus comentários fi-
nais, que se chamam razões finais. Para 
evitar o ditado de tais alegações, as partes 
podem simplesmente confirmar os seus 
pronunciamentos anteriores, tão somente, 

além de acrescentar alguns comentários, 
devendo tudo ser registrado em ata. Ou 
entregam suas razões por escrito e, com 
isso, todos ganham tempo. 

Pois bem, recentemente, uma advoga-
da quando concedida a palavra para o ofe-
recimento das razões, apresentou-as por 
escrito, ganhando tempo com a supressão 
do correspondente ditado. A juíza, com ar 
de desdém, asseverou: “ora, não adianta 
isso, não leio mesmo nenhuma dessas ra-
zões finas”. 

Além de mal educada e grosseira, não 
teve ao menos o cuidado salutar do profis-
sional, de silenciar sobre o mau proceder. 
Educadamente, poderia silenciar e nada 
ouvir, mesmo fingindo que o fazia. Prefe-
riu a grosseria.

Urge que sejam adotadas providências 
nas escolas de magistratura, no sentido 
de encaminhar os magistrados ao cami-
nho do bom procedimento, do respeito às 
partes e aos advogados, porque algumas 
atitudes alcançam o campo da deseduca-
ção doméstica. É o que jurisdicionados e 
profissionais da advocacia esperam como 
um dever da magistratura e uma obriga-
ção profissional do juiz. É, o mínimo, edu-
cação e respeito.  

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.

Contexto Jurídico
ebc@britocunha.com.br e euripedesebc.blogspot.com

A Câmara dos Deputados aprovou, 
nesta quarta-feira (5/12), projeto de lei 
que reajusta os vencimentos dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal e do procu-
rador-geral da República de R$ 26.723,13 
para R$ 28.059,29, a partir de 1º de janei-
ro do ano que vem. Em janeiro de 2014, os 
vencimentos passarão para R$ 29.462,25 e, 
em 2015, para R$ 30.935,36. O projeto ain-
da precisa passar pelo Senado.

Teto do funcionalismo público, o rea-
juste dado aos ministros do STF provoca 
o chamado efeito cascata, aumentando au-
tomaticamente os subsídios dos ministros 
dos tribunais superiores e do Tribunal de 
Contas da União. Eles recebem 95% do 

subsídio dos ministros do Supremo.
Os deputados também aprovaram pro-

jetos que concedem reajustes a diversas 
carreiras do funcionalismo público, criam 
cerca de 2 mil cargos em órgãos do Executi-
vo e reajustam a remuneração dos servido-
res do Ministério Público da União.

Também foi aprovado projeto que rees-
trutura a carreira do magistério federal de 
ensino superior e tecnológico e a proposta 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios que transforma dez cargos de 
juiz de direito em cargos de juiz de direi-
to substituto de segundo grau, no quadro 
permanente da Justiça do Distrito Federal. 
(Agência Brasil).
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“... a Justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mes-
mo, 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 aqueles que dela esperavam o que da Justiça todos temos o direi-
to 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) 

CONCURSOS

DECISÕES

Ranking da corrupção
A organização não governamental 

Transparência Internacional (Tranpa-
rency Internacional) divulgou, na quar-
ta-feira (5/12), o estudo Percepções da 
Corrupção Index 2012, no qual analisa a 
situação em 176 países. O Brasil aparece 

em 69ª posição no ranking. Na América 
Latina, o país fica atrás apenas do Chile 
e do Uruguai, que estão na 20ª posição. 
Compartilham o topo da lista, com menos 
casos de corrupção, a Dinamarca, a Suécia 
e a Nova Zelândia. (Agência Brasil).

MDS abre inscrições

Conselhos discutem porte
de arma para servidores

Cremeb inscreve para
vagas de nível médio

O Ministério do Desenvolvimen-
to social (MDS) iniciou as inscrições 
do processo seletivo simplificado com 
120 vagas para nível superior em di-
versas áreas e remuneração máxima 
de até R$ 8.300. O Certame, que está 
sendo organizado pela Cetro Concur-

sos, recebe inscrição até o dia 16 de 
dezembro. Para participar é preciso 
acessar o endereço www.cetroconcur-
sos.org.br As provas objetivas serão 
aplicadas apenas na cidade de Brasí-
lia, na data provável de 27 de janeiro 
de 2013. 

Representantes da Comissão Perma-
nente de Eficiência Operacional e Ges-
tão de Pessoas do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP) reuniram-se, 
na quarta-feira (5/12), em Brasília, para 
discutir a regulamentação conjunta de 
dispositivo legal que trata da utilização 
de porte de arma de fogo para servido-
res do Poder Judiciário e do Ministério 
Público da União e dos Estados, que es-
tejam efetivamente no exercício de fun-
ções de segurança.

A regulamentação em questão é re-
ferente aos artigos 6º, inciso IX, e 7º. A 
da Lei n. 10.826/2003 (ambos acrescidos 
pela Lei n. 12.694/2012), que envolvem o 
julgamento e jurisdição de crimes prati-
cados por organizações criminosas.

Os participantes da reunião foram o 

conselheiro José Lucio Munhoz, presi-
dente da Comissão Permanente de Efici-
ência Operacional e Gestão de Pessoas; 
o juiz do Trabalho Gabriel Lopes Cou-
tinho Filho, de São Paulo; o corregedor 
do CNMP, Jeferson Luís Pereira Coelho; 
o procurador-chefe da Procuradoria da 
República na Bahia, Wilson Rocha; e 
o promotor de Justiça Fábio Barros de 
Matos, do Distrito Federal.

Eles integram o Grupo de Traba-
lho encarregado de promover a regu-
lamentação estabelecida pela Lei n. 
12.694/2012, no que diz respeito ao uso 
de armas pelos agentes de segurança 
institucional do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. A proposta final será 
ofertada como Resolução Conjunta, para 
análise do plenário do CNJ e CNMP. As-
com CNJ)

Os interessados têm até o dia 20 
de dezembro para se candidatarem 
às três vagas de nível oferecidas pelo 
Conselho Regional de Medicina (Cre-
meb). As oportunidades são para os 
cargos e técnico de atividade de su-

porte, auxiliar de serviços gerais e 
auxiliar de apoio administrativo, 
com salários, com salários de até R$ 
1.355. As inscrições devem ser feitas 
via internet, no endereço eletrônico 
www.ideca.org.br 

Por alguns anos a revisão do bene-
fício de Aposentadoria por Invalidez 
precedida de Auxílio-Doença vem sen-
do matéria de discussão junto ao Poder 
Judiciário, defendendo o Instituto Na-
cional de Seguro Social – INSS a apli-
cação do § 7º, do artigo 36, do Decreto 
n. 3.048/99 e seus segurados a aplicação 
do § 5º, do artigo 29, da Lei n. 8.213/91.

A discussão teve fim quando o Su-
premo Tribunal Federal – STF, julgou 
o Recurso Extraordinário n. 583.834 
de Santa Catarina em 21 de Setembro 
de 2011, tendo como relator o Minis-
tro Ayres Britto, mantendo o entendi-
mento do Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, ou seja, a concessão de aposen-
tadoria por invalidez deverá observar 
duas situações diferenciadas, conforme 
o segurado esteja ou não em atividade 
na época do requerimento.

O § 5º, do artigo 29, da Lei n. 8.213/91, 
assim dispõe: “Se, no período básico de 
cálculo, o segurado tiver recebido be-
nefícios por incapacidade, sua duração 
será contada, considerando-se como sa-
lário de contribuição, no período, o salá-
rio de benefício que serviu de base para 
o cálculo da renda mensal, reajustado 
nas mesmas épocas e bases dos benefí-
cios em geral, não podendo ser inferior 
ao valor de 1(um) salário mínimo”.

E o § 7º, do artigo 36, do Decreto n. 
3.048/99, preconiza: “A renda mensal 
inicial da aposentadoria por invalidez 
concedida por transformação de au-
xílio-doença será de cem por cento do 
salário de benefício que serviu de base 
para o cálculo da renda mensal inicial 
do auxílio-doença, reajustado pelos 
mesmos índices de correção dos bene-
fícios em geral”.

Houve divergência na aplicação des-
tas duas regras nas Turmas Recursais, 
a matéria chegou ao Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, que restringiu o âm-
bito de aplicação destas normas, ao de-
cidir que só é possível utilizar o período 
de fruição de auxílio-doença no cálculo 
do salário de contribuição da aposenta-
doria por invalidez quando o benefício 
por incapacidade tiver sido recebido de 
forma intercalada com períodos contri-
butivos em atividades laborativas.

A tese apresentada pelos segura-

dos da Previdência Social, de que § 7º, 
artigo 36, do Decreto n. 3.048/99 não 
pode modificar o texto da Lei n. 8.213 
de 1991, foi afastado pelo Supremo Tri-
bunal Federal no julgamento do Recur-
so Extraordinário n. 583.834, entendo 
aquela Corte que o dispositivo citado 
do Decreto não ultrapassou os limites 
da competência regulamentar, porque 
a sistemática de cálculo contido no dis-
positivo do Decreto resulta da aplica-
ção combinada dos artigos 44, 55, inci-
so II e 61 da Lei n. 8.213 de 1991.

Aposentados por Invalidez e por 
todo o Brasil que ajuizaram ações de 
revisão junto ao Poder Judiciário, ti-
veram seus processo suspensos aguar-
dando esta decisão do Supremo Tribu-
nal Federal, e agora estão recebendo 
as decisões de improcedência de seus 
pedidos de revisão.

A decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral frustrou milhares de aposentados 
por todo o país, que viam na aplicação 
do dispositivo contido no § 5º, artigo 29 
da Lei n. 8.213 a oportunidade de ter a 
RMI do seu benefício revisada com valo-
res mais justos. Tal decisão foi objeto de 
muitas críticas dos segurados da Previ-
dência Social, que entendem que o STF 
decidiu politicamente e não pela Justiça.

Também me alinho com esta corrente 
que o julgamento não se procurou fazer 
Justiça, uma vez que a tese sustenta-
da pelos segurados da Previdência So-
cial, ou seja, o artigo 29, § 5º, da Lei n. 
8.213/91 se encontra inserido na seção 
de cálculos do Salário de Benefício da 
legislação previdenciária, e o artigo 55, 
inciso II, do mesmo diploma legal, se en-
contra inserido na seção da aposentado-
ria por tempo de serviço / contribuição.

Assim, com a decisão do STF não é 
cabível a revisão do benefício de Apo-
sentadoria por Invalidez precedida de 
do Auxílio-Doença, com a utilização no 
período em que esteve afastado o Salá-
rio de Benefício do Auxílio-Doença, que 
geraria uma Renda na aposentadoria 
mais vantajosa.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado. Especialista em Advocacia Previdenciá-
ria, Assessor Jurídico do Sindicato dos Aposentados e 
Pensionistas do Estado da Bahia, Diretor-fundador da 
Conrado Advocacia e Membro da Academia de Letras 

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

Revisão da aposentadoria 
por invalidez precedida 
do auxílio-doença

Direito Previdenciário
marcosconrado653@hotmail.com



Os advogados baianos elegeram 
Luiz Viana para presidente da OAB-
-BA, durante o triênio 2013/2015, o 
vice, Fabrício de Castro Oliveira, e 
os conselheiros federais Fredie Di-
dier, Fernando Santana, Maurício 
Vasconcelos, André Godinho, Gas-
pare Saraceno e Ruy Medeiros. A 
Comissão Eleitoral, presidida por 
Ademir Ismerim, computou 13.422 
votos válidos, 89 brancos (0,66%) e 
348 nulos (2,59%), sendo 5.923 vo-
tos (44,13%) para Viana, da chapa 
Mais OAB, e 5.486 votos (40,87%) 
para Antonio Menezes, da Ação e 
Ética. O terceiro candidato, Maurí-
cio Góes e Góes, da Dignidade e Ju-
ventude, teve 1.576 votos (11,74%). 

Para o novo presidente da OAB-
-BA, Luiz Viana, o resultado da elei-
ção é “a manifestação da insatisfa-
ção da categoria com a atual gestão 
da Ordem e uma vitória conquista-
da por todos que desejam uma OAB 
mais firme, inclusiva e comprome-
tida com a defesa dos advogados”. 
Viana completa dizendo: “apresen-
tamos as melhores propostas, con-
seguimos a confiança da categoria 
e faremos mais pela OAB e pelos 
advogados da capital e do interior”.

As propostas de Viana são mais 
prerrogativas, mais transparência, 
mais democracia, mais combate 
frente ao Judiciário, mais trabalho 

e honorários, mais comunicação, 
mais proteção para os advogados 
do interior e mais jovens advogados 
na OAB. “Faremos uma OAB mais 
atuante, que lute pelo cumprimento 
das prerrogativas e pela valorização 
da advocacia; que tenha voz firme 
diante dos problemas que afetam 
os advogados e todos os cidadãos 
baianos; que combata os abusos e a 
morosidade do judiciário e que seja 
referência para o jovem advogado e 
para a sociedade baiana”, concluiu. 

Perfil do novo presidente - Luiz 
Viana, 50 anos, é conselheiro fede-
ral, presidente da Comissão Espe-
cial de Direito Eleitoral e Reforma 

Política da OAB do Brasil, e procu-
rador do Estado da Bahia. Advoga-
do com atuação em diversos juízos 
e tribunais, inclusive na área de 
direito civil, tem especialização em 
Direito Eleitoral e mestrado em Di-
reito Público. Também é professor 
de Direito da Universidade Católica 
do Salvador e da Escola Superior da 
Advocacia Orlando Gomes (ESAD). 
A sua trajetória é de combatividade 
e de luta por mais democracia na 
OAB. Ele integrou a Comissão Na-
cional de Estudos Constitucionais 
e, entre outros projetos, defendeu o 
voto direto e federativo para presi-
dente nacional da OAB.  

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, protelatórios, 

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

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

mendável que o advogados ajuste com o cliente, me-
diante contrato escrito, com clareza e pormenorizada-
mente, os serviços a que se obriga. O valor e a forma 
de pagamento de seus honorários, não esquecendo de 
explicitar se destes serão deduzidos, ou não, imposto 
de renda e outros encargos.

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

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

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe confiança. 

Se algum dia o mandatário perceber que essa con-
fiança deixou de existir, compete-lhe expor esse sen-
timento ou impressão ao constituinte, e dizer-lhes 
que quão difícil se torna, nessas condições, conti-
nuara como seu patrono. É de toda conveniência 
deixar o cliente à vontade para acertar o valor de 
seus serviços já prestados e constituir outro advo-
gado em que confie. Nada mais desconfortável e de-
sestimulante do que sentir que não mais dispõe de 
crédito do constituinte.

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

www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 47 - SUL DA BAHIA - De 10 de dez-2012 a 20 de jan-2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
09

Dr. Vercil Rodri-
gues, Jornal de Direi-
tos está de excelente 
qualidade. Parabéns!

Abraço.
Dermeval Rocha da 

Silva Filho. Advogado da 
União. Procurador-Seccio-
nal da União em Ilhéus – 
Bahia.

Prezado Vercil, sauda-
ções! Acuso recebimento da 
nova edição do jornal Direi-
tos e gostaria de agradecer 
pela divulgação do meu 
novo livro Luz na Prisão 
na Dicas de Livros. Muito 
obrigada.

Maria Regina Canhos Vi-
centin. Bacharela em Direito e 
Psicóloga Clinica. Jaú – São Paulo. 

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Vercil Rodrigues. Acuso o rece-
bimento do Jornal Direitos, Ano IV, Número 46, Novembro/Dezembro de 2012. 
Agradeço sua atenção e gentileza! Lendo o Jornal sinto como se eu estivesse 
“in loco” numa Biblioteca, vivenciando assuntos Jurídicos e de Aspectos So-
ciais de alto nível de nossa cidade.

Percebo o Zelo e o Carinho com que o nobre amigo trata as letras e aborda com 
seus conceituados colaboradores assuntos de maior relevância para os leitores. 

Amei a  riquíssima entrevista com a professora e vereadora Maria Neide dos 
Santos Oliveira; o artigo de José Henrique; e de Lupérciogil da Silveira Neto. 

Gostei do espaço magnífico da Consulta de Direito Condominial, escrita 
pelo nobre Jornalista Vercil; e do Artigo Consulta Previdenciária com Dr. 
Marcos Conrado, além do feliz registro de um dos colégios mais conceituados 
de Itabuna: os 40 anos do Ciso; e do brilhantismo da Coluna Eventos & Acon-
tecimentos, com Angélica Rodrigues, a primeira Dama do Grupo Direitos; e o 
espaço das Academias de Letras e Jurídicas, onde ficamos por dentro do que 
está dentro da ordem e do respeito.

É tudo de Bom! Sou um dos leitores privilegiados, ontem, hoje e sempre, 
com a leitura deste conceituado Jornal Direitos, com as notícias de qualidade 
e credibilidade.

         Cada edição é um presente recheado de Boas Informações e respon-
sabilidades.

          Meu Muito Obrigado! Atenciosamente, João Batista.

Luiz Viana é presidente da OAB-
-BA com 44,13% dos votos válidos

OAB BAHIA

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

Fones:

3613-5363

3211-5363

3041-1818

8838-1818

1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; 
recebedor.

2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando 

sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.

MP podem usar carros
com placas particulares

Depois de consolidar entendi-
mento de que o Ministério Público 
tem poder para fazer investigações, 
o Superior Tribunal de Justiça de-

cidiu, por unanimidade, que seus 
integrantes podem, assim como os 
policiais, usar carros com placas 
particulares — descaracterizadas 

— para não serem identificados. A 
questão foi analisada pelos minis-
tros da 2ª Turma, por meio de uma 
ação popular
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