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DIREITOS - Como se deu a cons-
trução do seu nome para presidir a 
Academia de Letras de Ilhéus, uma 
Instituição cinquentenária que reú-
ne os intelectuais da região?

Josevandro Nascimento (JN) - 
Com muito orgulho, ocupo a cadeira nº 
14, que pertenceu ao fundador da Aca-
demia, Abel Pereira, Haikaista, que me 
dediquei a fazer um estudo da sua obra, a 
ser publicada brevemente, num reconhe-
cimento àquele que foi o grande alicerce 
da Academia de Letras de Ilhéus. Atual-
mente ocupo o cargo de vice-presidente, 
na gestão do historiador Arléo Barbosa. 
O nosso nome foi um consenso entre os 
acadêmicos, que me elegeram com vinte e 
cinco votos, tendo a Academia atualmen-
te 37 membros, incluindo aqueles que re-
sidem fora da região.

DIREITOS - O que a Academia de 

Letras de Ilhéus, poderá esperar da 
nova gestão que tomará posse no dia 
14 de março, Dia de Castro Alves?

JN - Nos cargos que tenho ocupado, 
deixo com a consciência do dever cum-
prido. Assim foi na ABI, no Lions, onde 
a responsabilidade e a preocupação de 
dar o melhor de mim é um compromisso 
que assumo, por onde tenho passado. Na 
Academia não será diferente. Ao convi-
dar os confrades para a  composição da 
nova diretoria, fiz pensando em oferecer 
a Ilhéus e a região, um mandato operoso, 
profícuo, de muito trabalho a serviço das 
letras, como é o  lema da Academia. 

DIREITOS - Quais as principais 
metas da nova gestão da Academia 
de Letras de Ilhéus?

JN - Nós vamos transformar a Aca-
demia num lugar permanente das gran-
des discussões. A Academia será palco de 

debates, saraus, palestras, seminários, 
lançamentos de obras, principalmente de 
valores da região, hoje escondidos, por fal-
ta de oportunidades. Vamos fazer alguns 
convênios com outras Instituições, no sen-
tido de ampliar as ofertas de atividades, 
buscando parceiros para a promoção da 
arte e da cultura regional, além da aber-
tura da biblioteca permanente aos estu-
dantes, no sentido do conhecimento mais 
de perto, dos escritores regionais. Depois 
da posse, vamos procurar o presidente da 
Fundação Cultural de Ilhéus, no sentido 
de estreitar os laços de cooperação, além 
das Academias de Letras de Itabuna, vi-
sando um trabalho de parceria. 

Temos uma sede invejável, aberta 
diariamente, graças à eficiência e ao di-
namismo do acadêmico Jabes Ribeiro, á 
época Prefeito de Ilhéus e hoje, para a 
nossa felicidade, novamente Prefeito, o 
que muito ajuda na realização das nossas 
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“Nós vamos transformar a 
Academia num lugar permanente 
das grandes discussões

Entrevista com  JOSEVANDRO NASCImENtO
Advogado, professor universitário e presidente eleito para Academia 
de Letras de Ilhéus para o biênio 2013-2014.

propostas. 

DIREITOS – A Academia preten-
de lançar alguma Revista que fale da 
sua História?

JN - Perfeitamente. Na gestão do 
Prof. Arléo foi iniciado um trabalho que 
ainda não foi concluído. Pretendemos 
ainda neste ano, lançar a primeira re-
vista da Academia de Letras de Ilhéus, 
depois de cinquenta anos de atividades, 
que será distribuída gratuitamente a to-
dos que visitarem as nossas instalações, 
além da remessa às diversas Academias 
do país. Para tanto, já conseguimos al-
guns apoios, que na hora certa, serão di-
vulgados, pela significativa colaboração 
às letras. 

DIREITOS – A Academia de Le-
tras de Ilhéus está com o seu quadro 
completo?

JN - Não, no ano passado, perdemos 
três grandes nomes, o Prof. Érito Ma-
chado, o escritor Adelindo Kfoury e o 
também escritor Mário Pessoa. Vamos 
abrir inscrições para as vagas existentes, 
lembrando sempre que para o preenchi-
mento delas, não é necessariamente que 
o indivíduo tenha obras publicadas, com 
o dispõe o nosso regimento.  A pessoa tem 
que ser um cultor das letras. Alguém que 
depois de ter o currículo aprovado, seja 
submetido à votação dos confrades, atra-
vés de escrutínio secreto.  

DIREITOS – Quando será a posse 
da nova diretoria da Academia de 
Letras de Ilhéus?

JN - A posse será no dia 14 de mar-
ço, dia de castro Alves, quando se inicia 
a abertura dos trabalhos acadêmicos, em 
sessão solene na Academia de letras, ini-
ciando com uma homenagem ao poeta dos 
escravos, na praça que tem o seu nome, 
com a colocação de flores e declamação de 
poemas da sua autoria, por estudantes 
de diversos colégios da Cidade, seguindo 
a posse, na sede da Academia.
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Depreciação acelerada de 
veículos de carga reduz IR

A presidente Dilma Rousseff sancionou a 
Lei 12.788/2013, que viabiliza a redução do 
Imposto de Renda por meio da “depreciação 
acelerada” dos veículos de carga. A medida, 
que se utiliza de um instrumento contábil, 
beneficia as empresas tributadas com base no 
lucro real. A sanção foi publicada no Diário 
Oficial da União de terça-feira (15/1).

Leia na página 5

Exame da Ordem

Primeira fase do exame de Ordem 
registra pior resultado desde 2010

Leia na página 4

Nova diretoria 
toma posse

Tribunal de 
Justiça da Bahia 

promove encontro
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Apresentação de Contas
A procuradora-geral da República em exer-

cício, Sandra Cureau, ajuizou na quarta-feira 
(16/1), no Supremo Tribunal Federal, ação na 
qual pede que a corte dê interpretação confor-
me a Constituição Federal à expressão “apre-
sentação de contas”, que integra o conceito de 
quitação eleitoral. Para o Ministério Público, 
tal expressão deve ser entendida em seu senti-
do substancial e não apenas literal. Atualmen-

te, o Tribunal Superior Eleitoral entende que a 
simples apresentação de contas de campanha, 
aprovadas ou não, seria suficiente para a ob-
tenção da certidão. No entanto, para Sandra 
Cureau, o registro de candidaturas com contas 
de campanhas desaprovadas fere as diretrizes 
constitucionais, e não resguarda os princípios da 
moralidade, da probidade e da transparência, 
previstos na Constituição Federal.

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

DIREITO CONSTITUCIONAL
1- No intuito de garantir o regular exer-

cício da prestação jurisdicional, a 
Constituição da República conferiu 
aos magistrados algumas prerrogati-
vas. A respeito dessas prerrogativas, 
assinale a afirmativa correta.

a) A inamovibilidade pode ser excepcionada 
no caso de relevante interesse público e 
desde que a remoção seja aprovada pela 
maioria absoluta do tribunal ou do CNJ.

b) A irredutibilidade de subsídios consiste na 
impossibilidade de redução do poder aquisi-
tivo do subsídio do magistrado e não somente 
do seu valor nominal.

c) O magistrado, apesar da vitaliciedade, 
pode perder o cargo por decisão adminis-
trativa da maioria absoluta do tribunal ou 
do CNJ.

d) A aposentadoria dos magistrados seguirá 
regime jurídico diverso daquele aplicável 
aos servidores públicos em geral.

2-  A competência para processar e jul-
gar originariamente Governador de 
Estado por crime comum é do

a) Supremo Tribunal Federal.
b) Superior Tribunal de Justiça.
c) Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
d) Juizo Criminal da capital onde se situa o 

Tribunal de Justiça do Estado respectivo.
   
3-  O Presidente da República encami-

nhou ao Senado Federal projeto de Lei 
Ordinária para provimento de cargos 
de servidores da União. Após os deba-

tes, o projeto foi aprovado pelo plená-
rio do Senado Federal e, em seguida, 
encaminhado para a Câmara dos De-
putados que, em apenas um turno de 
discussão e votação, o aprovou e o en-
viou ao Presidente da República, que 
o sancionou.

 Sobre o fato acima, assinale a afirma-
tiva correta.

a) A lei é inconstitucional, pois a iniciativa 
de projetos de lei para provimento de car-
gos de servidores da União é da Câmara 
dos Deputados.

b) A discussão e a votação do projeto deve-
riam ter se iniciado na Câmara dos Depu-
tados, havendo, por isso, vício no processo 
legislativo.

c) A ocorrência de dois turnos de discussão 
e votação do projeto de lei ordinária, pres-
suposta no adequado processo legislativo, 
não ocorreu no caso narrado.

d) A lei é constitucional, pois o processo le-
gislativo foi hígido.

4-  Pode o Presidente da República edi-
tar medida provisória contrária à sú-
mula vinculante editada pelo STF?

a) Não, pois o STF é o guardião da Constituição.
b) Não, pois a súmula vincula todos os Pode-

res (Executivo, Legislativo e Judiciário).
c) Sim, pois a súmula vincula a Adminis-

tração Pública, mas não o chefe do Poder 
Executivo.

d) Sim, pois o Presidente da República estaria, 
nesse caso, exercendo função legislativa.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DO MêS DE DEZEMbRO DE 2012  -  1- b; 2- D E 3- D.  

Nova York aprova 
lei para restringir 
posse de armas

O estado de Nova York foi 
o primeiro a restringir posse de 
arma nos Estados Unidos após 
o ataque na escola de Newtown, 
em Connecticut, quando um ati-
rador matou 26 pessoas. A le-
gislação aprovada é atualmente 
uma das mais rigorosas no país..

Tanto democratas como re-
publicanos votaram a favor da lei 
que limita o acesso a rifles de ata-
que e introduz processo de checa-
gem mais severo para evitar que 
pessoas com problemas mentais 
comprem armamentos. Além dis-
so, a legislação limita em sete o 
número de balas em cada cartu-
cho.

Ao sancionar a lei, o gover-
nador do estado, Andrew Cuomo, 

disse que o “bom-senso pode ven-
cer”. Para os críticos, que espera-
vam medidas ainda mais rigoro-
sas, a legislação não contempla 
de forma suficientemente severa 
as armas menores, como revólve-
res e pistolas.

A NRA, associação america-
na de fabricantes de armas, clas-
sificou as regras como “draconia-
nas” e descartou impacto sobre a 
segurança pública.

As novas regras foram apro-
vadas um dia antes de o presi-
dente Barack Obama revelar 
as propostas de lei que a Casa 
Branca passa a defender. Esti-
ma-se que o pacote de medidas 
sofra forte oposição no Congres-
so. (BBC Brasil)



A regra para se pleitear qualquer 
indenização é básica e de conheci-
mento quase que gerNegociação cole-
tiva que autoriza retenção ou divisão 
de valores arrecadados a título de 
gorjeta, a garçons, viola direitos do 
trabalhador. A negociação coletiva é 
um instrumento de autocomposição 
onde ocorre a solução de conflitos por 
meio de concessões recíprocas efetu-
adas pelas partes. Quando tratamos 
deste tema, devemos levar em con-
sideração dois aspectos: suas poten-
cialidades jurídicas e as restrições 
impostas pela ordem justrabalhista e 
constitucional.

A análise das possibilidades e 
dos limites jurídicos da negociação 
coletiva nos remete ao denominado 
“Princípio da Adequação Setorial 
Negociada”, ou seja, “os critérios de 
harmonização entre as regras jurí-

dicas oriundas da negociação coleti-
va (através da consumação do prin-
cípio de sua criatividade jurídica) e 
as regras jurídicas provenientes da 
legislação estatal”.

Com base nesse princípio, as 
normas oriundas das negociações 
coletivas podem prevalecer sobre 
aquelas individuais imperativas es-
tatais, desde que respeitados dois 
critérios: “a) quando as normas au-
tônomas juscoletivas implementam 
um padrão setorial de direitos su-
perior ao padrão geral oriundo da 
legislação heterônoma aplicável; b) 
quando as normas autônomas jusco-
letivas transacionam setorialmente 
parcelas justrabalhistas de indispo-
nibilidade apenas relativa (e não de 
indisponibilidade absoluta)”.

Apesar da amplitude do campo 
negocial, “está também claro que 

essas possibilidades não são plenas 
e irrefreáveis. Há limites objetivos 
à adequação setorial negociada; li-
mites jurídicos objetivos à criativi-
dade jurídica da negociação coletiva 
trabalhista”.

Portanto, a negociação coletiva 
em questão falece de validade pos-
to que, além de ter transacionado 
sobre parte da remuneração do em-
pregado (artigo 457 da CLT), sem a 
devida contrapartida, dispôs sobre 
direito de indisponibilidade abso-
luta, aqueles que não podem ser 
transacionados nem mesmo por ne-
gociação coletiva.
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Por Rosanne Maranhão. 
Advogada, Consultora na área de Direito do 

Trabalho do Braga e Balaban Advogados, mestre 
em Direito do Político e Econômico, especialista em 
Direito dos Contratos e Direito do Trabalho e autora 

do livro “O Portador de Deficiência e o Direito do 
Trabalho”. São Paulo – São Paulo

E-mail: rosanne.maranhao@bragabalaban.com.br

Há muitos anos (Conferência 
mundial da ONU de 1994, por exem-
plo) o assunto lavagem de dinheiro 
não sai da pauta do dia. Como preve-
nir e reprimir esse delito? O discurso 
é sempre o mesmo: “Buscar a iden-
tificação dos grupos empresariais 
que aplicam o dinheiro do crime, um 
acordo para identificar as pessoas 
que movimentam milhões de dólares 
sem ter como justificar, o sequestro 
dos bens adquiridos com o dinheiro 
do crime e o congelamento das for-
tunas conseguidas pelos criminosos 
etc.” Mas uma coisa é o discurso, ou-
tra é a efetividade do controle do fe-
nômeno da lavagem de capitais. 

Neste campo o Brasil (ainda) não 
pode ser lembrado como um exem-
plo. Ao contrário, na última reunião 
do Gafi, em Roma (junho de 2012), o 
Brasil, que está cumprindo o primei-
ro processo de acompanhamento das 
suas recomendações, por muito pouco 
não foi parar na lista negra de nações 
que deixam de adotar medidas para 
reprimir a lavagem de capitais. 

Dois pontos cruciais: (a) falta de 
lei que criminalize o terrorismo (a Re-
forma do Código Penal está suprindo 
essa lacuna) e (b) falta de efetividade 
da Justiça criminal e de medidas pre-
ventivas. O que salvou agora o Brasil 

de rebaixamento foi a edição da lei 
nova, já adequada à terceira geração.

Apesar de toda pressão inter-
nacional, especialmente do Gafi, a 
Justiça criminal brasileira, de fato, 
quando se trata de punir os podero-
sos, continua se parecendo com uma 
serpente: só pica os descalços (os mi-
seráveis, os mais débeis). São poucas 
as informações disponíveis a respeito 
do número de processos e de conde-
nações sobre lavagem de dinheiro 
sujo. De qualquer forma, a eficácia 
prática da anterior lei de lavagem no 
Brasil, de 1998, ficou muito abaixo do 
esperado (ao menos do que os órgãos 
internacionais esperavam). 

Relatório da 2ª Câmara de Coor-
denação e Revisão da Procuradoria 
Geral da República (Ministério Pú-
blico Federal) aponta que, até o ano 
de 2011, tão-somente 677 pessoas 
foram denunciadas por lavagem de 
dinheiro no país, sendo que, deste 
montante, apenas 74 (11%) foram 
condenados. Os números foram for-
necidos pelos estados do Ceará, Goi-
ás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
São Paulo. Sobre os demais estados 
não existe informação. No Rio de Ja-
neiro a situação é  muito grave: 283 
denunciados e nenhum condenado.  

O percentual ínfimo de conde-
nação, por mais chocante que possa 
parecer, está em consonância com 
os dados do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que mostram que, 
em 2011, apenas 207 pessoas foram 
condenadas definitivamente pela 
Justiça brasileira por envolvimento 
com crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro (O Estado de S. Paulo, 
de 01.06.12). No mesmo ano foram 
1,3 milhão de operações suspeitas 
comunicadas ao Coaf.

Os números da Justiça penal 
citados retratam, na verdade, uma 
realidade corriqueira no nosso país, 
onde o rigor penal, para além de re-
cair sobre alguns criminosos violen-
tos (45% do sistema penitenciário), 
massacra diária e duramente as cha-
madas classes perigosas, compos-
tas de miseráveis e marginalizados 
socioeconômicos (55% dos presos), 
ao mesmo tempo em que mantém 
os privilégios dos criminosos pode-
rosos, que são donos e senhores de 
uma impunidade clássica. 

Por Luiz Flávio Gomes da Silva.
Jurista e cientista criminal. Fundador da Rede de 

Ensino LFG. Codiretor do Instituto Avante Brasil e 
do atualidadesdodireito.com.br. Foi Promotor de 

Justiça (1980 a 1983), Juiz de Direito (1983 a 1998) 
e Advogado (1999 a 2001). Siga-me nas redes 

sociais: www.professorlfg.com.br

Lavagem de dinheiro sujo: 
números da impunidade 

ARTIGO
Siga-me:www.professorlfg.com.br

Restaurantes não podem 
ratear gorjeta de garçons

Email: rosanne.maranhao@bragabalaban.com.br

Direito do Trabalho

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Na faculdade
Aluno de Direito ao fazer prova oral:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor, Professor, está fazendo, respon-

de o aluno.
O professor fica indignado:
- Ora essa, explique-se.
Então diz o aluno:
- Segundo o Código Penal, ‘comete fraude todo aquele 

que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar’.

A Justiça e o Direito nos 
jornais desta quarta-feira

Capacidade
questionada

Funcionamento
ineficiente

  Nova York se tor-
nou, na terça-feira (15/1), 
o primeiro estado a re-
forçar as restrições aos 
fuzis de assalto nos Es-
tados Unidos, impulsio-
nado pela decisão de seu 
governador de mostrar 
“o caminho a seguir” ao 
restante do país após o 
massacre de Newtown, 
que deixou 20 crianças 
mortas. A Assembleia 

estadual aprovou a nova 
legislação por 104 votos a 
43, confirmando a vitória 
no Senado, na noite de 
segunda-feira, por 43 a 
18. A iniciativa, denomi-
nada Lei de Segurança 
contra as Armas e Mu-
nições de Nova York (NY 
SAFE, sigla em inglês), 
tapa vários buracos em 
uma lei estadual anterior 
contra os fuzis de assalto. 

Em artigo intitulado 
Impasse entre os Estados, 
publicado na Folha de S. 
Paulo, o professor de Di-
reito Joaquim Falcão afir-
ma que a omissão do Con-
gresso Nacional ao definir 
novas regras do Fundo 
de Participação dos Esta-
dos gera questionamento 
sobre sua capacidade de 
cumprir a função. Segun-
do Falcão, a lei que estabe-
leceu os critérios antigos 
não mais existe e agora há 
um vácuo legislativo, com 
a omissão do Congres-
so que não definiu novas 
regras. Em seu artigo, o 
professor dá duas solu-

ções para não interromper 
os repasses aos Estados, 
desfazer o impasse con-
gressual e cumprir com a 
Constituição, reduzindo 
os desequilíbrios. “(a) Os 
repasses atuais seriam 
mantidos, em termos re-
ais. Ninguém perde e se 
garante a solvência dos 
Estados. Algo similar ao 
que deveria ser feito na 
questão dos royalties. 
(b) O crescimento futuro 
do FPE seria dividido de 
modo a combater os dese-
quilíbrios socioeconômi-
cos através de uma regra 
que possa cumprir esse 
objetivo”.

Com o título Tragé-
dia anunciada, o edito-
rial do jornal O Estado 
de S. Paulo afirma que o 
índice de inquéritos con-
cluídos no Brasil é mui-
to baixo e dá a medida 
do grau de impunidade 
prevalescente no país. 
Segundo dados aponta-
dos pelo jornal, o índice 
de inquéritos concluí-
dos varia de 5% a 8% no 
Brasil, enquanto no Rei-
no Unido este índice é 
de 85%. De acordo com 
o editorial, no Brasil, 
as leis penais e proces-

suais penais brasileiras 
estão defasadas e as ins-
tituições estão longe de 
funcionar com um mí-
nimo de racionalidade 
e eficiência. “Prende-se 
muito, é verdade. Mas, 
por causa dos inquéritos 
não concluídos, julga-se 
pouco — e condena-se 
menos ainda, graças a 
modismos, como a dou-
trina da ‘humanização 
da pena’, o que coloca o 
Brasil como um dos pa-
íses com maior taxa de 
reincidência criminal”, 
afirma o editorial



www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 48 - SUL DA BAHIA - De 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
04

Primeira fase do exame de Ordem 
registra pior resultado desde 2010

OAB divulga calendário 
com datas dos próximos 

exames de Ordem

Candidato à OAB é a favor da 
eleição direta para o cargo

Requisito eficiente

Candidato à presidência do Conselho 
Federal da OAB, Alberto de Paula Machado, 
diz ser favorável à eleição direta para presi-
dência e diretoria da Ordem. Para ele, a OAB 
deveria fazer um plebiscito para mostrar a 
vontade da advocacia. “Há uma insatisfação 
com o atual sistema. Muitas vezes o advogado 
brasileiro não participa da escolha daquele 
que será em tese o maior líder da advocacia 

nacional. Apoio a realização de um plebisci-
to”, declarou ao jornal Folha de S.Paulo em 
entrevista publicada na quinta-feira (17/1).

A eleição em Brasília está marcada 
para o dia 31 de janeiro, quando votam 
os 81 integrantes do Conselho Federal da 
Ordem, escolhidos no fim do ano passado 
nas eleições diretas em cada uma das sec-
cionais

Em editorial, o jornal Correio Brazi-
liense diz ser assustador o ensino jurídico 
no Brasil não ser melhorado após os altos 
índices de reprovação no Exame da Ordem. 
“Índices de reprovação superiores a 80% 
se tornaram regra, vergonhoso marco da 
péssima qualidade da educação brasileira. 
Assusta é que esse eficiente requisito para 

o exercício da advocacia no país não tenha 
contribuído para a melhoria do ensino ju-
rídico. Pelo contrário: o que se tem visto é 
uma tentativa de desqualificar e extinguir 
o teste da OAB”. Para o Correio Brazilien-
se, antes de ser obstáculo ao exercício pro-
fissional, o Exame de Ordem é atestado de 
qualificação imprescindível.

Desde a unificação do exame de Ordem, 
em 2010, o número de aprovados em rela-
ção aos presentes na 1ª fase do IX exame de 
Ordem Unificado foi o menor já registrado. 
Foram 19.134 candidatos considerados ap-
tos a prestar a 2ª fase entre 114.763 que fi-
zeram a prova, o equivalente a 16,67%. Em 

relação ao número de inscritos, a porcenta-
gem diminui ainda mais, cai para 16,18%.

Antes desta edição, o pior desempenho 
havia sido o do IV exame, que apresentou 
18,42% de aprovados na prova objetiva. Nos 
demais exames, o percentual ficou na faixa 
dos 40%. Veja o quadro.

O Conselho Federal da OAB disponi-
bilizou um calendário completo com as da-
tas de divulgação de editais e realização 
das próximas edições do exame de Ordem 
Unificado, incluindo o último exame de 
2012 (que aconteceu de novembro/2012) 
e os três que serão realizados no ano de 

2013. O calendário, elaborado pelo conse-
lheiro Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 
traz os dias em que os editais serão divul-
gados, o período de inscrições e as datas 
das provas objetiva (primeira fase) e prá-
tico-profissional (segunda fase), de agora 
até o último exame do ano de 2013.

O exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente 
apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão 
realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou do 
nono e décimo semestres. 

A aprovação no exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da 
OAB como advogado, conforme previsto no artigo 8º, IV, da lei 8.906/94.

O presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, afirmou que a divulgação do 
calendário com antecedência é importante, pois mostra que a OAB vem investindo 
em planejamento, profissionalização e oferecendo ao candidato a chance de se orga-
nizar. “Estamos aperfeiçoando cada vez mais o Exame e possibilitando que os exa-
minandos possam compatibilizar os objetivos de estudo com o trabalho e estabelecer 
toda uma estratégia de estudos, se preparando melhor para quando optarem por 
prestar as provas”, afirmou.

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

Exame da Ordem

Exame Inscritos Presentes 
na 1ª fase

Aprovados na 
1ª fase

Aprovados em 
relação aos 

presentes na 
1ª fase

Presentes 
na 2ª fase

Aprovados na 
2ª fase

Aprovados em 
relação aos 

presentes na 
2ª fase

Aprovados em 
relação aos 

inscritos

IV 121.380 119.255 21.974 18,42% 21.818 18.223 83,52% 15,01%
V 108.335 106.086 50.643 47,73% 50.337 26.010 51,67% 24%
VI 101.932 99.742 46.859 46,98% 46.363 25.912 55,88% 25,42%
VII 111.927 109.649 45.888 41,84% 45.232 16.419 36,29% 13,92%
VIII 117.884 114.520 51.247 44,74% 50.700 20.767 40,96% 17,61%
IX 118.217 114.763 19.134 16,67% - - - -
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O síndico é o guardião da convenção 
e do regimento interno, conforme estabe-
lece o artigo 1.348 do Código Civil “Com-
pete ao síndico: cumprir e fazer cumprir 
a convenção, o regimento interno e as 
determinações da assembleia”. Se ele 
não esta agindo desta forma, logo, algo 
está errado e pode trazer grande prejuí-
zo a todos os moradores.

As áreas comuns são definidas na 
concepção do edifício (incorporação) e aos 
condôminos cabe o direito de utilização 
destas áreas comuns conforme sua desti-
nação e a segurança de que elas não serão 
modificadas, salvo com a aprovação da 
unanimidade. Ou seja, alterá-las é lesar 
direito coletivo dos que ali coabitam.

Imaginemos uma situação hipoté-
tica: uma família comprou um apar-
tamento com área de lazer completa 
para que seus filhos pequenos possam 
usufruir daquele espaço, e de forma 
inadvertida o síndico, por entender que 
o custo com manutenção é elevado, re-
solve transformar a área em espaço de 
descanso, transforma o playground em 
jardins, aterra a piscina e faz um gaze-
bo com orquídeas e o salão de festas em 
biblioteca.  Isso só seria possível com a 
unanimidade dos condôminos, caso con-
trário afrontaria o direito adquirido dos 
demais condôminos. Modificações estas 
que poderiam ser impedidas inclusive 
judicialmente com a possível obtenção 
de liminar.

A alteração de áreas comuns depen-
de da aprovação da unanimidade da 

massa condominial por envolver direito 
de propriedade e, consequente, mudan-
ça de destinação. Logicamente, que esta 
aprovação deverá ocorrer em assembleia 
devidamente convocada para este fim.

O quorum para mudança de desti-
nação é de unanimidade, enquanto que 
para a realização de obras para acrésci-
mo as existentes é de 2/3 dos condômi-
nos, conforme o artigo 1.342 do Código 
Civil. A finalidade do legislador tem o 
objetivo de proteger o direito adquirido 
dos condôminos.

Assim, o síndico de forma alguma 
poderá modificar áreas comuns e poste-
riormente convocar uma assembleia a 
fim de regularizar a situação. O compro-
misso do sindico deve ser com o interesse 
comum. Desta forma,  salutar a opinião 
e o voto dos demais copossuidores a fim 
de modificar algo construído para uma 
determinada finalidade e que inspirou a 
compra da propriedade nestas condições.

Ao sindico que não cumpre com os 
seus deveres, entre eles o de cumprir e 
fazer cumprir a convenção, o que inclui 
o de preservar as áreas comuns e não as 
modificar,  poderá ser obrigado a voltar 
as áreas na forma original, ser destituí-
do ou até mesmo ser condenado pessoal-
mente, se provado, a ressarcir os prejuí-
zos causados aos demais pela prática de 
irregularidade na gestão.

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

Condomínios: áreas 
comuns não podem ser 
modificadas sem aprovação unânime

Depreciação acelerada de 
veículos de carga reduz IR

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou a Lei 12.788/2013, que viabi-
liza a redução do Imposto de Renda 
por meio da “depreciação acelerada” 
dos veículos de carga. A medida, que 
se utiliza de um instrumento contá-
bil, beneficia as empresas tributadas 
com base no lucro real. A sanção foi 
publicada no Diário Oficial da União 
de terça-feira (15/1).

Além de veículos de carga, a 
depreciação acelerada poderá ser 
utilizada para vagões, locomotivas, 
locotratores e tênderes. Em termos 
contábeis, a depreciação é utilizada 
para calcular — a partir de critérios 
definidos pelo governo — o custo com 
o desgaste ou a obsolescência de um 
“ativo imobilizado”, como é o caso 
dos veículos. E, após ser calculado, 
o valor da depreciação é usado para 
reduzir o Imposto de Renda que a 
empresa tem de pagar (a rigor, o que 
é reduzido é a sua base de cálculo).

A taxa de depreciação de veícu-
los é de 20% ao ano. Com a deprecia-
ção acelerada, essa taxa poderá ser 
multiplicada por três — diminuindo 
ainda mais a base de cálculo do Im-
posto de Renda.

O benefício valerá para os veícu-
los que foram comprados entre 1º de 

setembro e 31 de dezembro de 2012. 
A depreciação acelerada poderá ser 
calculada a partir de 1º de janeiro 
deste ano.

A nova lei teve origem na MP 
578/2012, medida provisória apro-
vada pelo Congresso no final do ano 
passado. Na época em que editou 
essa MP, o governo estimava que a 
renúncia fiscal em 2013 decorrente 
dessas medidas seria de R$ 586 mi-
lhões.

A presidente Dilma Rousseff 
sancionou a Lei 12.788 com diver-
sos vetos. Um deles retirou do tex-
to o trecho que permitia a estados e 
municípios parcelar dívidas relacio-
nadas ao Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pa-
sep) vencidas até 31 de dezembro de 
2011 — esse trecho havia sido acres-
centado durante a tramitação da 
matéria na Câmara dos Deputados.

Ao justificar esse veto, a Presi-
dência da República argumentou 
que “o parcelamento de débitos re-
lativos ao Pasep já foi devidamente 
proposto na Medida Provisória 574, 
de 26 de junho de 2012, tendo sido 
encerrado o prazo para adesão em 
28 de setembro de 2012”. 

(Agência Senado)

Morosidade do judiciário
Em entrevista ao jornal Folha 

de S.Paulo, o candidato a presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Alberto de Paula Machado, diz que 
o Judiciário precisa administrar me-
lhor as verbas que recebe e que os 
advogados devem ser consultados 
para apontar os principais proble-
mas em cada comarca. Para ele, essa 
medida ajudaria a combater a moro-
sidade da Justiça. Ele defende ainda 

que o Superior Tribunal de Justiça 
tenha ao menos o dobro que os atu-
ais 33 ministros. “O que, por uma 
regra simples, significa cortar pela 
metade o tempo de um processo por-
que se duplicaria a produtividade do 
tribunal”. Sobre o método de escolha 
do presidente da OAB, ele afirma se-
ria benéfico à OAB nacional escolher 
seu presidente e sua diretoria pelo 
voto direto.
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Lei para autistas
A presidente Dilma Rousseff san-

cionou, em dezembro, uma lei aprovada 
pelo Congresso que garante mais direi-
tos aos autistas. A Lei 12.764/2012 as-
segura aos autistas os benefícios legais 
de todos os portadores de deficiência, 
que incluem desde a reserva de vagas 
em empresas com mais de cem funcio-
nários até o atendimento preferencial 
em bancos e repartições públicas. O 
texto foi sancionado com vetos. A presi-
dente retirou do projeto dois dispositivos 
que garantem atendimento especial aos 
alunos que não puderem frequentar a 
rede regular de ensino, sempre em fun-
ção das necessidades de cada estudante, 
pois, segundo justifica a presidente, a 
exclusão dos alunos autistas das escolas 
regulares é contrária à Convenção Inter-

nacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. Outro veto acaba com a 
previsão de horário de trabalho especial 
para funcionários públicos que sejam 
pais ou responsáveis por pessoas com 
deficiência. 

(Agência Câmara).

A cerimônia posse da nova Diretoria 
da OAB, Subseção de Ilhéus, para o triê-
nio 2013/2015, que tem como presidente 
eleito o advogado Marcos Flávio Rhem da 
Silva (foto), foi realizada dia 17, às 19h, 
no auditório da Justiça Federal de Ilhéus.

De acordo o Presidente eleito, todos os 
compromissos assumidos durante a cam-
panha serão assumidos, pois esta é uma 
deliberação de todos os membros desta 
nova diretoria, além da descentralização 
da Ordem, acoplando-a aos segmentos or-
ganizados da sociedade, a exemplo da Câ-
mara de Vereadores, entidades de classe 
e associações dentre outros, afirmou.

Marcos Flávio enfatizou ainda que 
a defesa das prerrogativas e o melhora-
mento das condições da advocacia advêm 
da abertura de canal de diálogo perma-

nente com todas as autoridades. O respei-
to, assim como o direito não se usurpa, se 
conquista”, concluiu, o Presidente eleito.

Nova diretoria da 
OAB-Ilhéus toma posse

OAB ILHÉUS

Justiça nega entrega de dados 
do Megaupload aos EUA

Um tribunal de Ontário (Canadá) 
rejeitou um pedido para enviar cópias 
de dados de 32 servidores do Megau-
pload, indicando que uma ordem mais 
específica é necessária. O pedido havia 
sido feito por agentes dos Estados Uni-
dos. As informações são do portal Terra.

Segundo o professor de Direito Mi-
chael Geist, o Megaupload não contestou 
a apreensão, mas argumentou que “há 
um enorme volume de informações sobre 
os servidores e que o envio de cópias de 
todos esses dados seria excessivamente 
amplo, especialmente à luz da escassez 
de provas ligando esses servidores para 
os crimes alegados pelos promotores 
americanos”, escreveu em seu site.

A empresa acrescentou que o volu-
me de dados sobre os 32 servidores foi 
equivalente a 100 computadores por-
táteis e que uma revisão do conteúdo 
pelo tribunal era apropriado. Em res-
posta, escreve Geist, o juiz pediu que 
as duas partes refinem o pedido.

O criador do serviço, Kim Dotcom, 
foi detido em janeiro em Auckland, 

na Nova Zelândia, em uma operação 
internacional contra a pirataria e que 
forçou o encerramento das atividades 
do Megaupload.

O serviço deve voltar à ativa sob 
um novo nome — Mega — no próximo 
fim de semana. Kim Dotcom, criador 
do serviço, prometeu que o Mega será 
lançado na mesma mansão em que 
ele foi preso em janeiro deste ano, na 
Nova Zelândia. Em 20 de janeiro, exa-
tamente um ano após a sua detenção, 
ele abrirá sua casa para a imprensa 
para colocar no ar o novo serviço.

Segundo Dotcom, o funcionamen-
to da nova ferramenta seria simples: 
ao fazer o upload de um arquivo, ele 
será criptografado e será decodificado 
por meio de uma senha que somente o 
usuário terá acesso. Assim, fica a car-
go de quem subiu o arquivo a decisão 
sobre o compartilhamento ou não dele 
com outros internautas. Sem acesso a 
essa senha, o Mega não teria como as-
sumir a responsabilidade pelo conteú-
do armazenado pelos seus usuários.

DIREITO INTERNACIONAL

Feriado contestado

           O Comitê Olímpico Brasilei-
ro está se movimentando juridicamente 
para impedir que universidades e as-
sociações de pesquisa usem a palavra 
“olimpíada” em suas competições edu-
cacionais. A atitude provocou protestos 
das principais associações de cientistas 
do país. No fim de 2012, a Unicamp foi 

notificada extrajudicialmente pelo comi-
tê devido ao uso supostamente indevido 
do termo em um dos eventos organizados 
pela instituição, a Olimpíada Nacional 
em História do Brasil. O texto diz que 
o uso das palavras “olimpíada” e “jogos 
olímpicos” é privativo dos comitês Olím-
pico e Paraolímpico do Brasil. 

Termo privativo

A Associação Comercial do Paraná 
(ACP) vai entrar na Justiça para impe-
dir a realização do feriado da Consciên-
cia Negra, dia 20 de novembro, aprovado 
recentemente pela Câmara Municipal 
de Curitiba. Segundo a ACP, um novo 
feriado naquele mês pode prejudicar as 

vendas nos estabelecimentos comerciais, 
uma vez que já possui o feriado de finados 
(dia 2) e Proclamação da República (dia 
15).  A ACP informou que não é contra a 
comemoração da consciência negra, mas 
acredita que esta deveria ser feita de for-
ma cívica e não como um feriado.

O Governo Federal lançou recen-
temente o PAC Equipamentos, projeto 
que beneficia vários setores da indús-
tria de equipamentos no Brasil, dentre 
elas o setor de equipamentos médicos e 
hospitalares. O novo programa prevê o 
investimento de R$ 8,4 bilhões, além de 
cortes nas taxas de juros e preferência 
para produtos nacionais nas licitações 
públicas para área da saúde.

Hoje, a margem de preferência na 
compra de equipamentos médicos, hos-
pitalares e laboratoriais, nacional é de 
8%, porém o governo quer ampliar esta 
margem para até 25% para compra de 
equipamentos adquiridos pela esfera pú-
blica, o que aquece a indústria nacional.

O programa surgiu de uma antiga 
reclamação da indústria nacional de 
equipamentos para saúde, que recla-
mam dos juros altos e da concorrência 
desleal com equipamentos importados, 
uma vez que a tributação é privilegiada 
e muitas instituições filantrópicas ficam 
isentas do pagamento de tributos como 
IPI (imposto sobre produtos industria-
lizados) II (imposto de importação) e o 
ICMS (imposto de circulação de merca-
dorias e serviços), já que a Constituição 
Federal em seu artigo 150, VI “C”, esta-
belece a isenção do pagamento de impos-
tos a essas instituições.

Com as importações diretas pelas 
entidades filantrópicas de saúde, soma-
dos a imunidade dos impostos concedi-
dos pelo nosso ordenamento jurídico, os 
equipamentos nacionais não conseguem 
concorrer com os importados, o que de-
sestimula a indústria local.

A ideia do governo é valorizar a in-
dústria brasileira que investe no país e 
gera empregos. A Associação Brasileira 
da Indústria de Artigos e Equipamentos 
Médicos, Odontológicos, Hospitalares 
e de Laboratórios (Abimo) comemora o 
novo programa. No entanto, surge uma 
questão: os novos benefícios concedidos 
pela PAC Equipamentos vão baratear os 
equipamentos da saúde? Possibilitarão 
maior acesso de toda população as novas 
e modernas tecnologias, hoje muitas ve-
zes disponibilizadas apenas para aque-
les que podem pagar pelos serviços de 

custos mais elevados?
A redução dos juros e os investimen-

tos governamentais comprometem-se 
à concessão de maior isonomia entre os 
equipamentos importados e nacionais, o 
que se entende pela diminuição dos va-
lores cobrados hoje pela indústria bra-
sileira, e não um aumento dos produtos 
importados.

Sem dúvida, com o crescimento da 
economia cresce o número de cidadãos 
com possibilidade de migração para a 
saúde privada, setor em que se pres-
supõe melhora no atendimento e mais 
acesso a equipamentos de alta tecnolo-
gia. Porém, o que se espera do governo é 
um aumento e melhora no atendimento 
fornecido pelo SUS, estimulando a com-
pra de equipamentos de alta tecnologia 
para atender a todos e não poucos privi-
legiados.

Para aumento da tecnologia no siste-
ma SUS não basta o novo programa PAC 
de equipamentos, mas uma série de me-
didas necessárias para desenvolvimento 
da indústria nacional de equipamentos 
médicos, que hoje enfrenta grande difi-
culdade para regulamentar seus equipa-
mentos junto a ANS e a Anvisa, que em 
razão de sistemas burocráticos e lentos 
impedem a regulamentação  dos equipa-
mentos nacionais. 

Ainda há muito que fazer para a ma-
nutenção da isonomia nos equipamentos 
importados e nacionais e a diminuição 
dos custos destes equipamentos de for-
ma a possibilitar a compra pelas enti-
dades públicas e privadas, permitindo, 
enfim, a mais importante isonomia: a 
do atendimento igualitário a todos os 
cidadãos que procuram solução a suas 
enfermidades e que devem ter a sua dis-
posição alta tecnologia de equipamentos 
médicos, odontológicos, hospitalares e 
laboratoriais, custeados pelo governo 
através do sistema SUS

.
Por Sandra Franco. 

Sócia-diretora da Sfranco Consultoria Jurídica em Direito 
Médico e da Saúde, do Vale do Paraíba (SP), especiali-

zada em Direito Médico e da Saúde, membro efetivo da 
Comissão de Direito da Saúde e Responsabilidade Médico 

Hospitalar da OAB/SP e Presidente da Academia Brasileira de 
Direito Médico e da Saúde (ABDMS). São Paulo – São Paulo.

E-mail: drasandra@sfranconsultoria.com.br

Email: drasandra@sfranconsultoria.com.br

Tecnologia ao 
alcance de todos?

ARTIGO



A regra para se pleitear qualquer in-
denização é básica e de conhecimento qua-
se que geral: aquele que violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusi-
vamente moral, fica obrigado a repará-lo.

Em meu entendimento, são duas as 
naturezas de indenização que podem ser 
pleiteadas: por dano moral ou material. 
Porém, cada uma dessas naturezas inde-
nizatórias possui suas espécies, sendo que 
o dano moral, também chamado de dano 
pessoal, tem como espécie o dano estético 
e o dano material, conhecido como perdas 
e danos, e engloba os danos emergentes 
(aquilo que efetivamente se perdeu), os lu-
cros cessantes (aquilo que se deixou de ga-
nhar) e a perda da chance, chamada pela 
doutrina francesa de perte d´une chance.

Um dos mais comentados casos con-
cretos em que se pleiteou indenização 
por perda da chance. Porém, antes disso, 
é prudente que se faça uma explicação, 
ainda que breve e simples, do conceito 
dessa espécie de indenização.

É cabível a indenização pela perda 
da chance quando da possibilidade da 
pessoa obter o lucro é muito fundada, ou 
seja, quando mais que uma possibilidade, 
existe grande e suficiente probabilidade 
de ganho. Em outras palavras, é o benefí-
cio cuja chance de obter a pessoa perdeu, 
porém teria alcançado caso a outra parte 
não tivesse causado o dano.

Como esses são conceitos jurídicos e, 
além de complexos, muito abstratos, pre-
firo apresentar o caso concreto já falado 
para que o tema se torne mais compre-
ensível. Tempos atrás, uma determina-
da participante do programa “Show do 
Milhão” ajuizou ação em face do Grupo 
Silvio Santos alegando que não havia res-
posta correta para a chamada “pergunta 
do milhão”, o que lhe impediu de respon-
der e, eventualmente, ganhar o prêmio 
máximo de R$ 1 milhão.

A pergunta formulada pelo programa 
era a seguinte: “A Constituição reconhece 
direitos aos índios de quanto do território 
brasileiro?” Resposta: a - 22%; b - 02%; c - 

04%; d - 10%, sendo essa última resposta 
“correta”.

A participante alegou que a pergun-
ta, da forma como formulada, levava a 
crer que a Constituição Federal prevê 
que uma parte do território brasileiro era 
reconhecida como sendo dos índios. No 
entanto, não existe nada na legislação 
que trate desse tema, tendo a pergunta e 
a resposta sido retiradas de uma enciclo-
pédia. Resumindo: sem resposta correta 
e com a pergunta formulada de forma a 
induzir a participante em erro, ela per-
deu a chance de responder corretamente 
e acrescentar R$ 500 mil ao valor já ha-
via acumulado. 

Ao julgar o caso concreto, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), levando em 
consideração o conceito do instituto da 
perda da chance de que deve estar presen-
te uma real e consistente probabilidade de 
obtenção da vantagem, entendeu que não 
era devido à participante o pagamento do 
valor que teria deixado de ganhar.

O argumento decisivo para esse jul-
gamento foi o fato de que não se pode 
afirmar, com grande dose de certeza, que 
se a pergunta tivesse sido formulada cor-
retamente, a participante conseguiria 
respondê-la corretamente, ainda mais 
considerando que o grau de complexidade 
é elevado e que no momento da resposta a 
participante estaria sofrendo a influência 
de outras emoções, como o nervosismo.

Muitos vão dizer que a decisão é injus-
ta e outros vão com ela concordar, mas o 
que é importante deixar claro é que para 
que esteja configurada a chamada perda 
da chance, é imprescindível que a proba-
bilidade de auferir a vantagem, seja ela 
qual for, seja grande e palpável, sob pena 
de surgirem inúmeros processos e pleitos 
baseados nesse instituto, relatando histó-
rias mirabolantes, com o fito de obter o 
enriquecimento sem causa.

.
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1- Gostaria de saber qual é o 
quórum necessário, em assem-
bleia condominial, para a apro-
vação e instalação de um apa-
relho de aquecimento térmico 
a piscina do condomínio onde 
moro e de que cujo conselho faço 
parte. A iniciativa é considerada 
obra voluptuária? José Pedro.

Prezado José Pedro, o quórum é 
o previsto na convenção condomi-
nial. Em caso de omissão na mes-
ma, aplica-se o Art. 1.341, Inciso I 
ou II, da Lei nº 10.406/2002 (Código 
Civil brasileiro), ou seja, pata obras 
voluptuárias, votos de 2/3 (dois ter-
ços) dos condôminos; para a realiza-
ção de obras úteis, voto da maioria 
dos condôminos. Aqui convém es-
clarecer, que não são dos condômi-
nos presentes a assembleia, e sim 
dois terços do total geral dos con-
dôminos. Obras úteis são aquelas 
que aumentam ou facilitam o uso 
do bem, enquanto as voluptuárias 
podem torná-la mais bonita. Enten-

demos que a citada pelo senhor é 
voluptuária.

2 - Comprei um imóvel na 
planta. Usei o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS) 
para dar entrada. Gostaria de 
saber se posso recorrer nova-
mente ao dinheiro do fundo para 
abater a dívida ao logo do con-
trato, qué é de 25 (vinte e cinco) 
anos. Posso procurar qualquer 
agência da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) para fazer nova uti-
lização. Maria Alice.

Prezada Maria Alice, a senhora 
terá de consultar o órgão gestor dos 
recursos do FGTS, ou seja, a Caixa 
Econômica Federal (CEF). Basta 
procurar a agência responsável pela 
assinatura do contrato de financia-
mento para saber como funciona o 
processo de liberação do recurso. O 
dinheiro poderá ser usado durante 
o contrato, desde que respeitando o 
intervalo de dois em dois anos.

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.

As isenções previstas na Lei do Impos-
to de Renda (7.713/1988) a ex-combaten-
tes da Força Expedicionária Brasileira só 
valem para os que se tornaram inválidos. 
O entendimento é da 8ª Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, que 
reformou decisão que isentava da cobran-
ça de IR os proventos de pensão recebidos 
por viúva de ex-combatente da FEB.

O juízo de primeiro grau havia orde-
nado a restituição das parcelas indevida-
mente descontadas desde a data da pro-
positura da ação (27/04/2007), acrescidas 
de juros pela taxa Selic. O TRF-1, porém, 
acolheu recurso da Fazenda Nacional.

“Da análise da legislação (artigo 6º, 
XII, da Lei 7.713/1988; Decretos-Lei 
8.794/1946 e 8.795/1946; Lei 2.579/1955; 
e artigo 30 da Lei 4.242/1963), tem-se 
que a intenção do legislador foi conceder 

a isenção do referido tributo apenas aos 
ex-combatentes que se tornaram inváli-
dos ou permanentemente incapacitados 
em razão de sua efetiva participação na 
Segunda Guerra Mundial”, explicou a re-
latora do caso no TRF-1, desembargadora 
federal Maria do Carmo Cardoso.

Segundo a desembargadora, a docu-
mentação fornecida pela viúva não per-
mite concluir se a reforma do ex-com-
batente ocorreu por ter sido declarado 
incapaz, tornando-se inválido, ou por 
haver morrido em combate. “Não basta, 
assim, a condição de ex-combatente para 
que seja garantida a concessão do bene-
fício da isenção do Imposto de Renda na 
fonte. É preciso que a reforma do ex-com-
batente tenha ocorrido em razão de um 
dos fundamentos apontados”, afirmou a 
relatora, em seu voto.  ASCOM TRF-1).

Isenção de IR a ex-combatentes 
só é dada a inválidos

DECISÕES

Por Isabella Menta Braga. 
Advogada e especialista em direito cível e é sócia do escritó-

rio Braga e Balaban Advogados. São Paulo – São Paulo
Email: isabella.braga@bragabalaban.com.br

Indenização pela perda
da chance: o famoso caso
do “Show do Milhão”

Email: isabella.braga@bragabalaban.com.br

Direito Civil
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“ Dignidade Humana é a qualidade  intrínseca e distintiva reconhecida 
em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e con-
sideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegu-
rem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para a vida saudável, para que tenha bem-estar físico, mental 
e social, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-res-
ponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos.”  

(Ingo Sarlet – Juiz e Jurista brasileiro) 

CONCURSOS

Concurso Polícia Civil - BA 2013: 
Edital e Inscrição

A Secretaria da Ad-
ministração do Estado da 
Bahia (Saeb) publicou na 
edição estadual do Diário 
Oficial de 12 e 13 de janei-
ro um dos mais aguardados 
editais dos últimos tempos, 
por milhares de baianos. 
Trata-se do regulamento 
que abre o concurso públi-
co para o preenchimento de 
600 vagas do quadro da Po-
lícia Civil, nas carreiras de 
Delegado (100 vagas), Escri-
vão (100) e Investigador de Polícia (400).

Inscrições e requisitos - As inscri-
ções para o concurso, que será realizado 
pelo Centro de Seleção e de Promoção 
de Eventos da Universidade de Brasília 
(Cespe/UnB), serão abertas no dia 29 
deste mês e seguem até o dia 19 de fe-
vereiro, na página do Cespe/UnB (http://
www.cespe.unb.br/concursos/pc_ba_13) 
ou do Portal do Servidor (http://www.por-
taldoservidor.ba.gov.br). O valor da taxa 
de inscrição para o cargo de Delegado é 
no valor de R$ 150,00 e de R$ 120,00 para 
os cargos de Escrivão e Investigador.

Para concorrer a uma vaga de Dele-
gado, o candidato deve ser diplomado em 
Bacharel em Direito. No caso de Escrivão 
ou Investigador, é preciso ter diploma de 
nível superior em qualquer área. Além da 
escolaridade, vale lembrar que candidatos 
a Investigador devem possuir Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), no míni-
mo na categoria ‘B’. A idade mínima para 
participação no certame é de 18 anos.

Remuneração - A remuneração para 
Delegado em início de carreira pode che-
gar a R$ 9.155,28, incluindo vencimento 
básico, a Gratificação de Atividade Jurí-
dica (GAJ) e as vantagens concernentes 
a uma jornada de trabalho de 40 horas 
semanais. Para Escrivão e Investigador 
o salário chega a R$ 2.665,91, já incluso 

o vencimento, a Gratificação 
de Atividade de Polícia Judi-
ciária (GAPJ) e as vantagens 
para a mesma carga horária. 
Vale ressaltar que a jornada 
mínima para as carreiras é 
de 30 horas.

Provas e Curso de For-
mação - As provas objetiva e 
discursiva, de caráter elimi-
natório, serão realizadas em 
Salvador e nos municípios 
de Barreiras, Itabuna, Jua-
zeiro e Vitória da Conquista. 

Além do exame objetivo, estão previstas 
mais três etapas eliminatórias: Teste de 
Aptidão Física (TAF), exame biomédico, 
exame psicotécnico e avaliação de títulos, 
de caráter classificatório - também sob a 
responsabilidade do Cespe. A última eta-
pa será a investigação social e da conduta 
pessoal do candidato, que também tem ca-
ráter eliminatório e será feita pela Polícia 
Civil em conjunto com a Saeb.

A prova objetiva e discursiva será apli-
cada no dia 07 de abril de 2013, estando a 
consulta dos locais de realização disponí-
veis na página do Cespe no dia 28 de março 
de 2013. Os gabaritos oficiais preliminares 
das provas objetivas serão divulgados a 
partir das 19 horas do dia 09 de abril, con-
siderando o horário de Brasília/DF.

O resultado final do concurso, após 
realizadas todas as etapas seletivas, está 
previsto para 19 de março de 2014. A par-
tir de sua homologação final, começa a ser 
contado o prazo de validade do concurso 
público, que será de um ano, podendo ser 
prorrogado uma vez, por igual período.

Após a publicação do resultado final 
do concurso e a sua homologação os can-
didatos aprovados dentro do número de 
vagas definidas previsto serão convoca-
dos para o Curso de Formação de Poli-
ciais Civis, requisito básico para o ingres-
so em todas as carreiras da corporação. 

A reabilitação profissional é uma 
obrigação da Previdência Social, pre-
vista na Lei nº 8.213, de 1991, segun-
do a qual os segurados podem exigir, a 
qualquer tempo, na via administrati-
va ou judicial, serviços de grande va-
lor. Isso porque o objetivo é colocar o 
infortunado no limite de sua possibi-
lidade física tornando-se condições de 
retornar validamente ao mercado de 
trabalho, e em condições de manter a 
si próprio e à sua família com os rendi-
mentos de seu trabalho.

A legislação previdenciária estabe-
lece que a prestação relativa à reabili-
tação profissional é devida em caráter 
obrigatório aos segurados, inclusive 
aos aposentados.

Estando concluído o processo de rea-
bilitação, ordenam as normas previden-
ciárias do que o INSS emita certificado 
individual, indicando as atividades que 
poderão ser exercidas pelo segurado.

Entretanto, essas normas geral-
mente são descumpridas pelo INSS. 
Assim, dentre os segurados da Pre-
vidência Social com prioridade para 
serem encaminhados ao Programa de 
Reabilitação Profissional, estão os be-
neficiários que estão em gozo de Auxí-
lio-Doença Previdenciário (31) e o Au-
xílio-Doença Por Acidente de Trabalho 
(91). O atendimento aos beneficiários 
passiveis de reabilitação profissional 
deverá ser descentralizados, funcio-
nando conduzido por  equipes técnicas 
constituídas por peritos médicos e por 
servidores de nível superior em atri-
buições de avaliação e orientação pro-
fissional.

Para o desenvolvimento da Reabi-
litação Profissional do segurado, é ne-
cessário que a Previdência Social for-

neça os seguintes recursos materiais: 
órteses (aparelhos para correção ou 
complementação de funcionalidade); 
próteses (aparelhos para substituição 
de membros ou partes destes); auxílio-
-transporte urbano, intermunicipal e 
interestadual; auxílio-alimentação, di-
árias; implemento profissional e instru-
mento de trabalho. Para o trabalhador 
que tiver alguma alteração patológica, 
proveniente de doença ou acidente, que 
tiver impossibilitado de desenvolver 
atividade profissional para qual tenha 
aptidão, a legislação previdenciária lhe 
garante o benefício Auxílio-Doença. Fi-
cando constatado que a capacidade é 
total e definitiva para a vida laborati-
va, fará jus à Aposentadoria por Inva-
lidez, entretanto, se a incapacidade for 
parcial, o trabalhador segurado estará 
inapto a sua atividade profissional, po-
rém, poderá exercer outras atividades. 
Assim, deve ser inserido pela Previdên-
cia Social no Programa de Reabilitação 
Profissional, visando lhe habilitar em 
atividade diversa da que exercia.

Desse modo, poderá viver dignamen-
te com os rendimentos de seu trabalho. 
Se o mesmo passando pelo Programa 
de Reabilitação Profissional, não hou-
ver possibilidade de habilitação em ou-
tra atividade, estará insuscetível de re-
abilitação, o que fará jus à conversão de 
Auxílio-Doença em Aposentadoria por 
Invalidez, como determina a legislação 
previdenciária.

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.
E-mail: marcosconrado653@hotmail.com

Programa de reabilitação 
profissional

Direito Previdenciário
marcosconrado653@hotmail.com

1 - Estou grávida há três meses e 
ouvi que a licença-maternidade ago-
ra tem seis meses de duração. Con-
sultei a empresa, mas não tive res-
postas. Marta Lins.

Cara Sra. Marta, a licença maternida-
de constitui previsão constitucional - at. 
7º, VIII - da Constituição Federal e, quan-
do de sua criação o prazo era de cento e 
vinte dias  contados asssim: a partir  da 
confirmação da gravidez (confirmação por 
atestado médico) até cinco meses após o 
parto. Também Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias - ADCT- no art. 
10º, II, confirma esse direito: licença ges-
tante de cinco meses desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto. 

 
2 - Fui contratado para trabalhar 

em experiência por 60 dias. Passado 
esse tempo, a empresa quis me man-

ter em experiência por mais 60 dias. 
No final, disse que eu não fui apro-
vada e me despediu sem pagar nada. 
Isto é certo. Washington Silva.

Caro Washington, tudo vai depender da 
atividade, ou seja, do conteúdo, ocupacional 
da  sua  função. Para  cozinheiro, por exem-
plo, a experiência é válida. O empregado 
contratado por experiência pode não se mos-
trar um bom cozinheiro, ou um bom mecâni-
co se for o caso. A renovação por prazo igual 
ao anterior pode ser aceito, porque o empre-
gado pode alegar sua observação quanto ao 
trabalho do empregado provisório.

A questão é que o empregador deve 
provar que realmente o empregado não 
exerce com perfeição suas funções, quan-
do estas, como ditas, são específicas, exi-
gem conhecimentos específicos, não para 
um simples auxiliar de pedreiro, por 
exemplo.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

Os interessados em enviar 
perguntas sobre o tema Direito do 

Trabalho ao Dr. Eurípedes 
Brito Cunha, encaminhar para 
direitos@jornaldireitos.com.br

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Sócio da Brito Cunha Advogados, Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 

Fone: + 55 (71) 3453 6500 – Salvador – Bahia.

Liberado o edital do concurso da Polícia Civil da Bahia,  que 
irá preencher 600 vagas com inscrições a partir de 29 de janeiro.



A nova diretoria da Ordem dos Ad-
vogados da Bahia (OAB-BA) tomou 
posse, no último dia 01/01, às 17h, na 
sede da entidade, e será formada por 
Luiz Viana Queiroz (Presidente), Fa-
bricio de Castro Oliveira (Vice), Ilana 
Kátia Vieira Campos (Secretária-Ge-
ral), Jones Rodrigues de Araújo Ju-
nior (Tesoureiro) e Antonio Adonias 
Aguiar Bastos (Secretário-Geral Ad-
junto). Propondo defesa intransigen-
te às prerrogativas, mais juventude, 
transparência, democracia e comu-
nicação, além de uma firme atuação 
social, Viana ganhou a eleição da Or-
dem e substituiu Saul Quadros.

 “Faremos uma OAB mais atu-
ante, que lute pelo cumprimento 
das prerrogativas e pela valoriza-
ção da advocacia; que tenha voz 
firme diante dos problemas que 
afetam os advogados e todos os ci-
dadãos baianos; que combata os 
abusos e a morosidade do judiciário 
e que seja referência para o jovem 

advogado e para a sociedade baia-
na”, declara Viana (foto).

 Algumas das propostas da nova 
diretoria são: criar a Procuradoria 
de Defesa das Prerrogativas; dispo-
nibilizar relatórios financeiros em 
linguagem compreensível no site da 
entidade; defender a centralização 
dos Juizados Especiais, a instala-
ção dos juizados da Fazenda Públi-
ca e a descentralização dos protoco-

los; fortalecer o Conselho Seccional; 
usar as novas tecnologias para pro-
mover a interação e discussão entre 
advogados e defender Diretas Já na 
OAB do Brasil com voto federativo.

 Para oferecer mais estrutura 
de trabalho e atrair os jovens advo-
gados para a entidade, Viana pre-
tende expandir o escritório virtual 
para todos os grandes fóruns e am-
pliar o seu horário de funcionamen-
to, fortalecer e interiorizar a Esco-
la Superior de Advocacia (ESAD), 
tornando-a acessível a todos.

 A interiorização da OAB e a 
modernização da comunicação são 
importantes compromissos da nova 
gestão. Viana propôs garantir mais 
autonomia para as subseções com 
repasse financeiro automático e 
dotar todas de sede digna. A comu-
nicação através da presença digital 
constante vai estabelecer o diálogo 
entre a nova gestão e os advogados 
em qualquer região do Estado.

16º Dica 
É dever de todo advogado recém-admitido à 

OAB conhecer o papel institucional do profissional 
do direito, o Estatuto da Advocacia e o Código de 
Ética da profissão, saber os atos que pode praticar e 
os que lhe são vedados, conhecer os direitos que lhe 
são assegurados e os deveres que lhe incumbem.

17º Dica 
Não busques, jovem advogado, o êxito fácil, rá-

pido, porque o nome e a reputação do profissional, 
produtos que são da maturação, se constroem passo 
a passo, paulatinamente, laboriosamente, ao longo 
do tempo.

18º Dica 
Não pode, nem deve, o profissional do direito 

comprometer-se com o êxito da questão. Cumpre-
-lhe dizer, isto sim, se for o caso, que o pleito tem 
bons fundamentos fáticos e jurídicos para ser vito-
rioso e que, por isso, aceita patrociná-lo e se em-
penhará para obter sucesso. Mas o sucesso não 
depende dele, e sim dos tribunais, que não raro in-
terpretam o mesmo texto de lei ou julgam a mesma 
hipótese de forma diferente, e cujos julgadores, eles 
próprios, nem sempre estão de acordo, entre si, com 
a decisão proferida pela Corte.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Prezado Editor, parabe-
nizo a equipe desse jornal 
pela regularidade e qualida-
de das matérias veiculadas 
no mesmo. Sem dúvida é um 
dos melhores da Bahia. Leio 
sempre em www.jornaldirei-
tos.com.br.

Anacleto Sá. Administra-
dor de empresas. Feira de Santa-
na – Bahia.

Parabenizo a editoria do Jornal Direitos (edição nº 47), pela oportuna 
entrevista com o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/Sec-
cional da Bahia, Luiz Viana. Como advogado do interior do Estado foi a 
chance de termos contato com as ideias do novo gestor.

Cláudio Lima. Advogado. Bom Jesus da Lapa – Bahia.

Sou leitor deste jornal desde agosto de 2010 e comecei a apreciá-lo por 
sua diversidade de temas e de seus colunistas, especialmente os do 2º Ca-
derno. O Direitos me acompanha a cada mês por no mínimo 15 dias, pois 
como o seu conteúdo é denso, é impossível esgotá-lo em uma leitura.

Josivaldo Leite. Representante comercial. Itabuna – Bahia.

Nova diretoria da 
OAB-BA toma posse

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-  Ad Hoc = Pra isso. Diz-se da pessoa ou coisa 
preparada para determinada missão ou 
circunstância. Substituição temporária para caso 
específico.

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

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

direito ou da lei.
9- Ex Autoritate Propria = Por sua própria 

autoridade.
10- Extra Murus = Fora do limite.
11- Extra petita = Fora do pedido.
12-Expressis Verbis = De maneira.
13- In articulus Mortis = Momento Próximo a morte.
14- In casu = No caso.
15- Jus ET Obligatio Sun Correlata = Direito e 

obrigação são correlatos.

DECISÕES

Honorários podem ser penhorados de ganho de cliente
Os honorários advocatícios têm 

natureza alimentar e, assim, in-
denização ganha em ação judicial 
por cliente - mesmo que miserável 
- pode ser penhorada para pagar o 
valor devido ao advogado pela ação. 
A decisão é da 5ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça de Mato Gros-
so. Segundo o TJ-MT, desde que 
consiga provar que a parte possui 
capacidade de pagar, mesmo que 
advinda da causa em que atuou, 
um advogado pode cobrar honorá-
rios de sucumbência de cliente be-
neficiário de Justiça gratuita. 

“Na realidade, não se trata de 
Justiça gratuita, mas sim de assis-
tência judiciária, a qual é tempo-
rária e, se a parte, durante o curso 
do processo, vier a adquirir bens, 
deverá pagar, espontaneamente, a 

verba honorária, sob pena de cri-
me, má-fé ou multa”, destacou em 
seu voto o desembargador Dirceu 
dos Santos, durante o julgamento.

No caso, o advogado Giovani 
Bianchi conseguiu reverter deci-
são de primeira instância que ha-
via negado o pedido. O advogado 
comprovou que o cliente possuía 
condições financeiras, advinda 
dos próprios autos, para o paga-
mento.

Em sua defesa, Bianchi ale-
gou que os honorários têm caráter 
alimentar e que a indenização de 
R$ 14 mil recebida pelo agravado 
retira-lhe da situação de misera-
bilidade, colocando-o em condição 
de arcar com o pagamento, fixado 
em R$ 2 mil, sem prejuízo do pró-
prio sustento ou de sua família.

Em seu voto, Dirceu dos San-
tos acolheu a tese de Bianchi e re-
conheceu que enquanto que o ho-
norário advocatício é considerado 
verba alimentar e o dinheiro a ser 
recebido pelo cliente não é, poden-
do ser penhorado. “A assistência 
judiciária é condicionada à po-
breza e se o advogado encontrar 
bens, ônus seu, ou outro que fuja 
à miserabilidade ou à necessidade 
da assistência, entendo perfeita-
mente penhorável”, explicou.

Para o advogado Giovani 
Bianchi, o posicionamento dos 
desembargadores do TJ-MT no 
julgamento deve ser enaltecido. 
“Que continuem assim, pois isso 
valoriza e fortalece a advocacia, 
mas também o Poder Judiciário 
como um todo”.
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Tribunal de Justiça da
Bahia promove encontro

Fiscalização 
errada

Com  objetivo de proporcionar téc-
nicas de mediação e conciliação, o Tri-
bunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), 
promoveu nos dias 6 e 7 de dezembro, 
no hotel Devile na cidade de Salvador, 
um encontro com os Supervisores e Co-
ordenadores dos Balcões de Justiça e 
Cidadania (BJC) das diversas regiões 
do Estado.

Coube ao juiz Ricardo Schmid, 
assessor da presidência do tribunal, 
a abertura do evento, que discorreu 
sobre a importância dos Balcões para 
Tribunal de Justiça da Bahia e para a 
sociedade.

O bacharel em Ciências Jurídicas 
e especialista em direito penal e cri-
minologia Wagner Brito, Supervisor 
do Balcão de Justiça e Cidadania, lo-
calizado na Faculdade de Tecnologia 
e Ciências (FTC) unidade de Itabuna, 
esteve presente no evento e disse da 
grande importância que os Balcões de 
Justiça e Cidadania representam para 
a comunidade nos serviços de media-
ções de conflitos, tais como: pensão 
de alimentos, divórcio, dissolução de 
união estável, reconhecimento espon-
tâneo de paternidade, dentre outros.

O Balcão de Justiça e Cidadania 

da FTC-Itabuna ficou entre as oito que 
mais celebraram acordo no interior da 
Bahia. “Fico feliz em poder supervisio-
nar este projeto que tem prestado rele-
vantes serviços sociais para Itabuna e 
cidades da região”, declarou Brito.

Quem também esteve presente ao 
evento foi o professor e advogado Jo-
sevandro Nascimento, Coordenador 
do Balcão de Justiça e Cidadania de 
Ilhéus e do curso de Direito da Facul-

dade Madre Thais.
O evento foi recheado de importan-

tes temas e de grandes nomes do judi-
ciário brasileiro, a exemplo de Carlos 
Hilsdorf, que proferiu palestra sobre a 
temática “Construindo uma nova ver-
são sobre o futuro”, de Berenice Bran-
dão Andrade que falou a respeito da 
“Sensibilização para mediação de con-
flitos” e de Pablo Stolze sobre o “Direito 
Civil e Família”.

O presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, ministro Joaquim Barbosa, indeferiu 
o pedido do estado do Piauí e manteve a co-
brança de R$ 801 mil determinada pelo Tri-
bunal de Contas da União. O ministro justi-
ficou que os ex-administradores da Unidade 
Mista de Saúde Joana de Moraes Sousa e do 
Hospital Estadual Dr. João Pacheco Caval-
cante utilizaram-se de práticas condenáveis 
para se apropriar de recursos do Sistema 
Único de Saúde. A devolução do dinheiro à 
União deverá ser feita até o dia 15 de feve-
reiro, sob pena de o estado ser incluído no 
registro de inadimplência nos cadastros de 
controle Siafi/CAUC. Para o STF, o governo 
do Piauí errou na fiscalização dos recursos e, 
dessa forma, deve ser responsabilizado. 

Wagner Brito e Josevandro Nascimento


