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Direitos — A teoria do domínio do 
fato foi citada recentemente no jul-
gamento da Ação Penal 470. Poderia 
discorrer sobre seu histórico, fazen-
do uma breve apresentação?

Claus Roxin — A teoria do domínio 
do fato não foi criada por mim, mas fui 
eu quem a desenvolveu em todos os seus 
detalhes na década de 1960, em um livro 
com cerca de 700 páginas. Minha motiva-
ção foram os crimes cometidos à época do 
nacional-socialismo.

A jurisprudência alemã costumava 
condenar como partícipes os que haviam 
cometido delitos pelas próprias mãos — 
por exemplo, o disparo contra judeus —, 
enquanto sempre achei que, ao praticar 
um delito diretamente, o indivíduo de-
veria ser responsabilizado como autor. E 
quem ocupa uma posição dentro de um 

aparato organizado de poder e dá o co-
mando para que se execute a ação crimi-
nosa também deve responder como autor, 
e não como mero partícipe, como rezava a 
doutrina da época.

De início, a jurisprudência alemã ig-
norou a teoria, que, no entanto, foi cada 
vez mais aceita pela literatura jurídi-
ca. Ao longo do tempo, grandes êxitos 
foram obtidos, sobretudo na América 
do Sul, onde a teoria foi aplicada com 
sucesso no processo contra a junta mili-
tar argentina do governo Rafael Videla, 
considerando seus integrantes autores, 
assim como na responsabilização do ex-
-presidente peruano Alberto Fujimori 
por diversos crimes cometidos durante 
seu governo.

Posteriormente, o Bundesgerichtshof 
[equivalente alemão de nosso Superior 
Tribunal de Justiça, o STJ] também ado-

tou a teoria para julgar os casos de crimes 
na Alemanha Oriental, especialmente as 
ordens para disparar contra aqueles que 
tentassem fugir para a Alemanha Oci-
dental atravessando a fronteira entre os 
dois países. A teoria também foi adotada 
pelo Tribunal Penal Internacional e cons-
ta em seu estatuto.

Direitos — Seria possível utili-
zar a teoria do domínio do fato para 
fundamentar a condenação de um 
acusado, presumindo-se a sua parti-
cipação no crime a partir do enten-
dimento de que ele dominaria o fato 
típico por ocupar determinada posi-
ção hierárquica?  

Claus Roxin — Não, de forma ne-
nhuma. A pessoa que ocupa uma posição 
no topo de uma organização qualquer 
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A pessoa que ocupa uma posição no topo de uma 
organização precisa ter emitido uma ordem 
para que seja condenada pelo crime. O esclare-

cimento sobre a comentada teoria do domínio do fato 
foi feito pelo seu principal estudioso, Claus Roxin.

 O professor alemão, de 81 anos, esteve no Brasil na 
semana passada, momento em que os debates sobre a 
teoria à qual se dedicou por tanto tempo atingiram o 
seu auge no Brasil, ao ser aplicada pelo Supremo Tri-
bunal Federal, no julgamento do mensalão.

“O ‘ter de saber’ não é sufi ciente para o dolo, que é o 

conhecimento real e não um conhecimento que mera-
mente deveria existir. Essa construção de um suposto 
conhecimento vem do Direito anglo-saxônico. Não a 
considero correta”, ensina o professor emérito da Fa-
culdade de Munique.

Conhecendo a posição do criador da teoria, a defe-
sa do ex-ministro José Dirceu vai pedir a ele um pa-
recer jurídico sobre o caso, segundo noticiou o jornal 
Folha de S.Paulo. Em entrevista ao jornal, o alemão 
disse que a teoria tem sido utilizada de forma errada 
no Brasil.

“Posição 
hierárquica não 
fundamenta o 
domínio do fato”

Entrevista com o professor Alemão

CLAUS ROXIN, 
estudioso da Teoria do Domínio do Fato.

tem que ter dirigido esses fatos e coman-
dado os acontecimentos, ter emitido uma 
ordem. Ocupar posição de destaque não 
fundamenta o domínio do fato. O ‘ter de 
saber’ não é sufi ciente para o dolo, que é o 
conhecimento real e não um conhecimen-
to que meramente deveria existir. Essa 
construção de um suposto conhecimento 
vem do direito anglo-saxônico. Não a con-
sidero correta.

No caso de Fujimori, por exemplo, ele 
controlou os sequestros e homicídios que 
foram realizados. Ele deu as ordens. A 
Corte Suprema do Peru exigiu as provas 
desses fatos para condená-lo. No caso dos 
atiradores do muro, na Alemanha Orien-
tal, os acusados foram os membros do 
Conselho Nacional de Segurança, já que 
foram eles que deram a ordem para que 
se atirasse em quem estivesse a ponto de 
cruzar a fronteira e fugir para a Alema-
nha Ocidental.

Direitos — É possível a adoção da 
teoria dos aparelhos organizados de 
poder para fundamentar a condena-
ção por crimes supostamente prati-
cados por dirigentes governamen-
tais em uma democracia?

Claus Roxin — Em princípio, não. 
A não ser que se trate de uma democra-
cia de fachada, onde é possível imaginar 
alguém que domine os fatos específi cos 
praticados dentro deste aparato de po-
der. Numa democracia real, a teoria não 
é aplicável à criminalidade de agentes do 
Estado. O critério com que trabalho é a 
dissociação do Direito (Rechtsgelöstheit). 
A característica de todos os aparatos or-
ganizados de poder é que estejam fora da 
ordem jurídica.

Em uma democracia, quando é dado o 
comando de que se pratique algo ilícito, 
as pessoas têm o conhecimento de que 
poderão responder por isso. Somente 
em um regime autoritário pode-se atuar 
com a certeza de que nada vai acontecer, 
com a garantia da ditadura. (Entrevista 
ao jornal Tribunal do Advogado, da Or-
dem dos Advogados do Brasil do Rio de 
Janeiro).
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Casamento 
gay pode gerar 
disputa judicial

DECISÕES

CONCURSOS PELO BRASIL

Lei que garante início de tratamento contra câncer 

3
1

Entra em vigor em 60 dias
após a descoberta da doença

A regulamentação da 
Lei 12.732/12, que deter-
mina que pacientes com 
câncer deverão iniciar o 
tratamento até 60 dias 
após o registro da doen-
ça no prontuário médico, 
foi detalhada quinta-fei-
ra (16/5) pelo Ministério 
da Saúde  A legislação 
entra em vigor no dia 23 
de maio. Na tentativa de 
auxiliar estados e muni-
cípios a gerir os serviços 
oncológicos da rede pú-
blica, a pasta anunciou 
a criação do Siscan (Sis-
tema de Informação do 
Câncer).

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha

CONSELHO FEDERAL DA OAB

OAB: atentado contra 
vida de advogados e 

jornalistas é crime hediondo

Marcus 
Vinicius 
Furtado, 
presidente 
nacional da 
Ordem dos 
Advogados 
do Brasil

Defensoria do DF tem 
concurso com salário 

de R$ 19,5 mil



O registro em cartório da união 
entre um homem e duas mulheres re-
alizado na cidade de Tupã, foi alvo de 
inúmeras discussões, não apenas no 
meio jurídico.

Consta que o trio já vivia junto há 
três anos e rsolveu oficializar a união.

Inicialmente, cumpre esclarecer 
que tal registro não se equipara a ca-
samento, visto que este deve ser reali-
zado entre um homem e uma mulher. 
Ademais, se já houvesse o casamento 
do homem com uma das mulheres, 
não seria possível que ele se casas-
se também com a segunda, visto que 
contrair novo casamento, já sendo ca-
sado, configurarai crime de bigamia, 
previso no art. 235 do Código Penal.

O que ocorreu nesse caso de re-
percurssão nacional foi o registro de 
uma “escritura pública declaratória 
de união poliafetiva”, na qual o trio se 
conhece como uma família, pela for-
mação de núcleo afetivo, e estabelece 
um regime patrimonial de comunão 
parcial daquela relação, analógo ao 
regime da comunhão parcial de bens 
estabelecido no art. 1.658 a 1.666 do 
Código Civil brasileiro.

Os conviventes decidiram ainda 
que um deles seria responsável pela 
administração do bens.

A escritura em questão abrange 
apenas os direitos nela estipulados, 
não gerando efeitos no campo do Di-
reito de Família. Entretanto, nada 
impede que os conviventes da união 
se utilizem dessa declaração para, 
eventualmente, buscar na via judicial 
o reconhecimento de outros direitos 
enquanto possível entidade familiar.

O registro da escritura pública foi 
o primeiro caso desse tipo no Brasil e, 
desde então, essa forma de estrutura 
familiar, conhecida como união polia-
fetiva, ganhou evidência. Nesse mes-
mo sentido, em se tratando de uniões 
pararalelas consentidas, a união polia-
fetiva relaciona-se intimamente com a 
concepção de poliamorismo trazida pelo 
Juiz e Professor Pablo Stolze Gagliano.

O poliamorismo ou poliamor, teo-
ria psicológica que começa a descorti-
nar-se para o Direito, admite a possi-
bilidade de coexistirem duas ou mais 
relações afetivas paralelas, em que os 
seus partícipes conhecem e aceitam 
uns aos outros, em uma relação múl-

tipla e aberta.
Com efeito, no caso em tela, os 

partícipes daquela relação não pe-
nas se conheciam e aceitavam, como 
conviviam em um mesmo ambiente, 
formando uma “familia a três”, o que 
caracteirizavam ainda mais a relação 
de poliamor.

O fato é que embora ainda seja 
algo menos comum e moralmente pou-
co aceito pelos padrões sociais, não há 
dispositivo legal no Código Civil, no 
Código Penal e tampouco na Consti-
tuição Federal que proíba as pessoas 
de manterem relações poliafetivas, 
haja vista que o que se considera cri-
me é apenas a bigamia (constração de 
matrimônio já sendo casado). Em não 
se tratando de casamento, mas ape-
nas de de uma relação privada, não 
há que se falar em impedimento.

A pergunta fica no ar. Os tempos 
mudaram, as relações evoluíram ou 
estamos caminhando para o final?

Por Josevandro Nascimento.
Advogado, professsor de Direito Penal da UESC e FTC, 

Presidente da Academia de Letras de Ilhéus (ALI) e 
Membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 

Bahia (ALJUSBA). Ilhéus – Bahia.

Poliamorismo e união poliafetiva

ARTIGO
josevan_nascimento@ig.com.br 

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

Falta de estatísticas

Transparência 
no Executivo

Em audiência pública na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado, para apresentar as 
metas e prioridades do Ministério da Justiça, o mi-
nistro José Eduardo Cardozo disse que há uma “má 
gestão” da segurança pública nos estados e atribuiu 
o problema principalmente à falta de estatísticas. 
“Tem má gestão nas verbas da segurança pública e 
um dos fatores que levam a isso é a subnotificação de 
ocorrências policiais, o que prejudica o planejamento 
de ações”, afirmou. O ministério pretende resolver o 
problema com a implantação, até janeiro de 2014, do 
Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pú-
blica e Justiça Criminal (Sinesp), que unificará os 
padrões de informação dos estados. A expectativa é 
que a plataforma esteja funcionando no país inteiro 
até 2014. (Valor Econômico).

Os números contabilizados pelo Poder Executivo 
federal com a Lei de Acesso à Informação (LAI), que 
completou quinta-feira (16/5) um ano de vigência, su-
peram as expectativas do governo e mostram que a 
implementação da norma está sendo bem sucedida, 
segundo o ministro-chefe da Controladoria-Geral da 
União (CGU), Jorge Hage. Para ele, porém, ainda é 
preciso avançar na implementação da lei em outros 
poderes da União e em estados e municípios. 
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ENDEREÇOS DOS CARTÓRIOS EM ITABUNA

1º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Alice Sá Lima
Rua Almirante Tamandaré, 431, 
Centro, Telefone (73) 3215 0858

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

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

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

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

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

Prezado Editor, meus parabéns a toda 
equipe do jornal Direitos pela qualidade 
com que vocês esse jornal. O Caderno 2, 
por exemplo, a começar pela entrevista, 
tem um rol de informações sócio-cultural 
fenomenal. Mais uma vez parabéns.

Gessé Couto, Artista plástico. Jequié – Bahia.

Uso o presente para parabenizar a últi-
ma edição do jorna Direitos (edição nº 51), es-
pecialmente a entrevista do 1º caderno com o 
presidente do Conselho Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) Marcos Vini-
cius Furtado.

Livia Lima, Advogada. Salvador – Bahia

Dr. Vercil Rodrigues parabenizo você por sua 
esclarecedora coluna sobre Direito Condominial. 
Confesso que sou sindica de um edifício na cidade 
de Ilhéus e aproveito todas suas dicas sobre o tema. 
Fraternal abraço.

Carla Cristina, Comerciante. Ilhéus – Bahia

Comissão 
da Verdade

De acordo com a nova coordena-
dora da Comissão Nacional da Ver-
dade, Rosa Maria Cardoso, as For-
ças Armadas continuam desafiando 
as investigações de crimes cometi-
dos por agentes de estado no perío-
do da ditadura militar. “Tentamos 

todas as formas de solicitação ins-
titucional”, disse Rosa. “Procura-
mos o ministro da Defesa e temos 
recebido sempre a informação que 
os arquivos foram queimados. Mas 
estamos procurando outros cami-
nhos.” 
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Somente num país genuinamente sur-
realista é que a produção legislativa circus-
creve-se aos ditames do reino da fantasia 
em todo o seu vigor e amplitude.

Assim sendo aos fatos não segue o Di-
reito, restando anorma despida de um dos 
caracteres essenciais: o da efetividade.

O nosso país é exemplo dessa insólita 
situação. Por cá as leis não obedecem ao 
compasso da necessidade, mas do querer 
“desmotivado” dos seus autores. Por con-
seguinte elas não são respeitadas pelos 
consumidores, o povo. Ademais há lei para 
qualquer matéria, o que aumentam em 
progressão geométrica o cipoal legislativo, 
a desarmonia sistêmica do Direito e a assi-
metria interpretativa judicial.

Dessa maneira as leis vagam por órbi-
ta não programada. Eis porque elas ficam 
nestas singulares bandas presas ao papel 
em que foram dispostas, produzindo-se en-
tão o fenômeno da “LAW IN BOOCK”.

Ada Pellegrini Grinover, José Carlos 
Barbosa Moreira, Cândido Dinamarco fa-
lam sobre referido tema em páginas can-
dentes de seus manuais jurídicos. Por isso 
mesmo recomendo aos futuros operadores 
do Direito leitura e reflexões atentas.

Do exposto resultam as seguintes conclusões:

a) As leis devem resultar de uma ne-
cessidade social;

b) As leis não podem ser produzidas 
em “á lá diable”;

c) A harmonia sistêmica do Direito só 
será preservada na trilogia realeana: Fato, 
Valor e Norma;

d) A interpretação judicial das leis não 
deve enunciar poderes discricionários dese-
nhados na pena da irracionalidade jurídica. 

Observados tais marcos a LEI torna-se 
fruto benfazejo, necessário e querido pelo 
povo, dilatando-se no tempo com vigor, efi-
cácia e efetividade. Como exemplo temos as 
leis norte-americanas.

Mas como já foi dito é o nosso país fran-
camente surrealista. Por isso mesmo as pre-
tensões de reforma do Código Penal anco-
radas nas regras da dispersão da realidade 
brasílica no campo dos valores. Ora, caso se-
jam agasalhadas pelo legislador torna-se-ão 
regras destituídas desnecessário “húmus” 
vivificante, o que vale dizer não sairão do 
papel – Law in boocks – e jamais alçarão o 
patamar desejado da ação – Law in action.

Por Carlos Eduardo Passos. 
Promotor público aposentado; professor da Universidade Esta-
dual Santa Cruz (UESC) e Membro da Academia de Letras Jurí-

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

Certa vez, ante o espanto da opinião 
pública com a violência de uma rebelião de 
presos, o memorável jurista Evandro Lins e 
Silva saiu-se com esta: espantoso, mesmo, 
é que os detentos enjaulados em condições 
subumanas não estejam realizando mais 
motins país afora.

Lins era um humanista por excelência 
e sempre achou equivocada a política pe-
nitenciária. Não havia ironia no que disse. 
Com mais de 500 mil presos, o sistema atu-
al tem capacidade para receber pouco mais 
de 300 mil. O que sobra fica amontoado 
em celas fétidas, sujeito à disseminação de 
doenças e, o que é pior, a mais violência. 
Como é possível imaginar que um ser hu-
mano se adapte a tais condições?

Do outro lado dos muros das prisões, 
uma sociedade acuada pela escalada da vio-
lência urbana prefere imaginar que lugar 
de bandido é na cadeia, deixando o Estado à 
vontade para varrer a sujeira tapete abaixo. 
Construir presídio e dar tratamento digno 
ao preso não rendem votos. Punir, sim.

Daí porque se discute tanto um novo Có-
digo Penal, como se fossem frouxas as 117 leis 
penais especiais e os 1.770 crimes tipificados 
de que dispomos. Inclusive trazendo de volta a 
ideia de redução da maioridade penal, que na 
prática significa transformar menino em de-
linquente e sujeitá-lo à crueldade das prisões. 
Nada mais autoritário. O que a juventude 
precisa é de amparo, de oportunidade, de edu-
cação, e não de medidas que visem a puni-la.

A sociedade não pode virar as costas ao 
drama dos presídios. O que fizermos para 
equacioná-lo terá, com certeza, reflexos po-
sitivos aqui fora. Partindo do pressuposto 
que a Constituição contém garantias explí-
citas para proteção da população encarce-
rada e procura reprimir os maus tratos, as 
torturas e as condições desumanas a que é 

submetida. A Declaração de Direitos Huma-
nos, por sua vez, preconiza que ninguém po-
derá ser submetido a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante.

Há muito a fazer. Além de buscarmos as 
raízes da criminalidade, educar ou reeducar o 
presidiário é uma forma de inclusão, contribui 
para a criação de uma nova personalidade. 
Ao lado disso, os apenados possuem o direito 
ao trabalho, que tem finalidade educativa e 
produtiva. Sob todos os aspectos, precisamos 
promover uma verdadeira revolução nesse 
campo, uma mobilização forte no sentido de 
abolirmos a pena privativa de liberdade de 
determinados crimes e uma reformulação 
completa no sistema prisional do país.

A alocução que prega a reclusão como 
forma de “ressocialização” de criminosos 
ultrapassa a raiz do fingimento tolerável. 
No Brasil, ultrapassa o ridículo. Cabe a nós 
mantermos vivo o desejo altruísta de justi-
ça, o desejo de fazer do mundo da sociedade 
um espelho do mundo da essência, pois o ho-
mem não pode viver sem a sociedade; e, sem 
o homem, não há sociedade.

A situação será resolvida quando o ver-
dadeiro estado democrático deixar de ser 
apenas uma previsão constitucional, ou 
seja, quando passar a garantir o cumpri-
mento dos princípios para todos os brasilei-
ros, principalmente em relação à dignidade 
humana, e não simplesmente exercer a vio-
lência legítima, oficializada.

De novo, a lição de Evandro Lins, que 
dizia: “Na realidade, quem está desejando 
punir demais, no fundo, no fundo, está que-
rendo fazer o mal, se equipara um pouco ao 
próprio delinquente.” O mestre tem razão.

Por Marcus Vinicius Furtado. 
Advogado e presidente do Conselho Federal da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil (OAB). Brasilia – DF

O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) discutiu e examinou recentemen-
te diversos temas de jurisprudência 
passíveis de alteração ou pacificação, re-
sultando dentre outras modificações, na 
alteração da redação de 13 Súmulas e o 
cancelamento de duas. Dentre as novi-
dades, está a nova redação da Súmula 
428, uma das mais controvertidas.

A redação anterior prescrevia que “o 
uso de aparelho de intercomunicação, a 
exemplo do BIP, pager ou aparelho celu-
lar, pelo empregado, por si só, não carac-
teriza o regime de sobreaviso, uma vez 
que o empregado não permanece em sua 
residência aguardando, a qualquer mo-
mento, convocação para o serviço”.

Foram travadas grandes discussões 
a respeito do tema, diante das diversas 
situações e  controvérsias existentes, 
como exemplo, a necessidade de que o 
empregado permaneça em casa para que 
se caracterize o sobreaviso.

Inteligentemente, o Ministro Presi-
dente do TST asseverou a necessidade 
da revisão da Súmula 428, fundamen-
tando no advento das Leis 12.551/2011 
e 12.619/2012, que alteraram a CLT e 
estabeleceram a possibilidade eficaz de 
supervisão da jornada de trabalho de-
senvolvida fora do estabelecimento do 
empregador, e também nos avanços tec-
nológicos dos instrumentos telemáticos 
e informatizados.

E, com a nova redação, a Súmula 428 
foi dividida em dois itens. O primeiro es-
tabelece que “o uso de instrumentos te-
lemáticos ou informatizados fornecidos 
pela empresa ao empregado, por si só, 
não caracteriza regime de sobreaviso”. 
Vale a pena frisar que esse item foi apro-
vado por unanimidade pelos ministros.

 Já o segundo item considera “em 
sobreaviso o empregado que, à distân-
cia e submetido a controle patronal por 
instrumentos telemáticos ou informati-
zados, permanecer em regime de plantão 
ou equivalente, aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço du-

rante o período de descanso.” A aprova-
ção desse item foi por maioria, com um 
voto vencido.

De acordo com as próprias notícias 
veiculadas no TST, a grande mudança 
na Súmula 428 foi a questão de não ser 
mais necessário que o empregado per-
maneça em casa para que se caracteri-
ze o sobreaviso, bastando o “estado de 
disponibilidade”, em regime de plantão, 
para que tenha direito ao benefício. Foi 
mantido o posicionamento de que o uso 
do celular, pager ou outro instrumento 
tecnológico de comunicação fornecido 
pelo empregador, por si só, não garan-
te ao empregado o recebimento de horas 
extras nem caracteriza submissão ao re-
gime de sobreaviso.

Dessa forma, fica claro que somente 
uso de celular não dá direito a receber 
horas extras, nem é regime de sobreavi-
so. Para a caracterização do regime de 
sobreaviso será preciso que o emprega-
do, em período de descanso, seja escalado 
para aguardar ser chamado por celular, 
a qualquer momento, para trabalhar.

Também não foram recepcionados 
pela nova redação os profissionais que 
recebem um telefone ou computador de 
seu empregador para serem localizados 
a qualquer momento do dia ou da noi-
te. Para a máxima Corte Trabalhista, o 
simples fato de a empresa poder precisar 
do funcionário e ligar para ele eventual-
mente não significa que há uma situação 
de sobreaviso.

O grande questionamento dos profis-
sionais do Direito será a variável do em-
pregado que mesmo não sendo escalado 
permanece à disposição da empresa, que 
o aciona a qualquer momento, limitando 
sua liberdade de locomoção, com tratati-
vas de questões de trabalho por e-mail e 
celular, fora do horário laboral. A discus-
são promete ser intensa.

Por Ricardo da Silva Martinez. 
Aadvogado da área trabalhista do escritório Innocenti Ad-

vogados Associados. São Paulo - São Paulo.

Email: oabnoticias@oab.org.br 

Email: ricardo.martinez@innocenti.com.br
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Direito do Trabalho

A lei do papel

Muito além do ridículo

Nova súmula do TST e 
as regras do sobreaviso 
e do uso do celular

O Senado aprovou por 53 votos favo-
ráveis, 7 contrários e 5 abstenções, o tex-
to do PLV (projeto de lei de conversão) 
sobre a MP (Medida Provisória) 595, co-
nhecida como MP dos Portos. O texto foi 
aprovado conforme enviado pela Câma-
ra dos Deputados, sem alterações.

Por se tratar de projeto de lei de 
conversão, não será necessário que os 
senadores aprovem a redação final, de 
modo que a votação foi concluída. Antes 
da votação do mérito do PLV os senado-
res já tinham rejeitado todas as emen-
das propostas. Com isso, não houve 
qualquer alteração à matéria, que não 
precisará voltar para nova apreciação 
da Câmara dos Deputados. O texto se-
gue agora para sanção da presidente 
Dilma Rousseff, que irá avaliar se veta 
as emendas aprovadas pelos deputados.

O projeto de lei de conversão foi 
aprovado na manhã da quinta-feira 
(16/5) pela Câmara após cerca de 40 
horas de análise dos deputados. Em se-
guida ele foi recebido pelo Senado, que 
começou a apreciação em sessão extra-
ordinária convocada na quarta-feira 
(15/5) pelo presidente da Casa, Renan 
Calheiros (PMDB-AL).

A MP perderia validade à meia-noi-
te. Na tentativa de postergar a votação 
visando derrubar a MP por decurso de 
prazo, a oposição tentou obstruir as vo-
tações com várias manobras regimen-
tais. A base aliada se manteve unida 
e fez valer a maioria governista para 
rejeitar os destaques, requerimentos 
e questões de ordem apresentados, de 
modo a agilizar a votação. 

(Agência Brasil)

Senado aprova MP dos Portos
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CONSELHO FEDERAL DA OAB

Belém (PA) – O presidente nacio-
nal da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, Marcus Vinicius Furtado, afirmou 
nesta quinta-feira (16) que a entidade 
está empenhada em introduzir no or-
denamento jurídico do País os crimes 
contra advogados e jornalistas como 
crimes hediondos, e nesse sentido está 
trabalhando junto ao Senado Federal, 
onde já tramita projeto de lei que prevê 
a qualificação de hediondo para crimes 
contra juízes e promotores. “Nós temos 
que conscientizar nossos legisladores e 
operadores jurídicos a qualificar esses 
crimes como hediondos para que a vio-
lência neste país tenha como resposta a 
firme atuação do Estado como medida 
para diminui-la”, disse ele, em entrevis-
ta coletiva que antecedeu a abertura do 
Colégio de Presidentes de Seccionais da 

OAB na capital do Pará, Estado que re-
gistra o maior índice de assassinatos de 
advogados no país nos últimos tempos.

“Propusemos ao Senado que não so-
mente os crimes contra juízes e promo-
tores, mas também contra advogados 
e jornalistas no exercício da profissão 
sejam considerados crimes hediondos e, 
no caso específico de crimes praticados 
mediante pagamentos (como acontecido 
recentemente no caso do assassinato de 
um advogado no Pará, conforme inqué-
rito policial), se trata de homicídio qua-
lificado e, portanto, é considerado crime 
hediondo pela legislação brasileira”, 
afirmou Marcus Vinicius Furtado. Ele 
estava acompanhado na coletiva do pre-
sidente da Seccional da OAB do Pará e 
anfitrião do Colégio de Presidentes de 
Seccionais, Jarbas Vasconcelos.

Para o presidente nacional da OAB, 
a entidade parte do princípio de que a 
violência contra a vida em si já é uma 
grave ofensa aos direitos das pessoas. 
“Quando um profissional que se dedica 
à defesa dos direitos alheios – como é o 
caso do advogado, jornalista,  juiz e pro-
motor – tem sua vida ofendida em razão 
de suas atividades, então é o Esado de-
mocrático de Direito que está correndo 
risco. Por isso, a OAB encontra-se firme 
na cobrança às autoridades de de uma 
ação enérgica na punição desses crimes, 
lamentando inclusive que, no caso do 
Pará, os mandantes de um desses cri-
mes encontrem-se foragidos e não es-
tejam sob a detenção determinada pelo 
Poder Judiciário”, afirmou.

Marcus Vinicius informou inclusive 
que a questão dos assassinatos de advo-

gados e outros profissionais que se des-
tacam na defesa dos direitos da pessoa 
humana consta da pauta do Colégio de 
Presidentes de Seccionais, e será alvo de 
uma análise do presidente da Comissão 
Nacional de Defesa das Prerrogativas 
do Conselho Federal da OAB, Leonardo 
Acioly, conselheiro federal por Pernam-
buco.

Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
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E TRIBUTÁRIAS
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OAB: atentado contra vida de advogados 
e jornalistas é crime hediondo

Problema 
crônico

Em editorial, o jornal O Estado de S. 
Paulo aborda a falta de vagas no sistema 
prisional brasileiro e afirma que a falta 
de vagas é um problema crônico. Para o 
Estadão, “o colapso do sistema prisional 
mostra o irrealismo de alguns aspec-
tos do debate sobre os meios de conter 
a expansão da criminalidade no País. 
Algumas entidades defendem o aumen-
to no rigor das penas, esquecendo-se de 
que não faz sentido ampliar o tempo da 
condenação quando não há prisões em 
número suficiente para abrigar tantos 
presos. Outras entidades e movimentos 
sociais defendem a tese da “humaniza-
ção da pena” e políticas de “ressocia-
lização dos apenados”, esquecendo-se, 
igualmente, de que o sistema prisional 
carece, além de condições de vida digna, 
de escolas profissionalizantes e atendi-
mento individual”.



A regulamentação da Lei 12.732/12, 
que determina que pacientes com câncer 
deverão iniciar o tratamento até 60 dias 
após o registro da doença no prontuário 
médico, foi detalhada quinta-feira (16/5) 
pelo Ministério da Saúde  A legislação 
entra em vigor no dia 23 de maio. Na 
tentativa de auxiliar estados e municí-
pios a gerir os serviços oncológicos da 
rede pública, a pasta anunciou a criação 
do Siscan (Sistema de Informação do 
Câncer).

O software, disponível gratuitamen-
te para as secretarias de Saúde esta se-
mana vai reunir o histórico do paciente e 
do tratamento. “É um acompanhamento 
em tempo real do que acontece nos ser-
viços de saúde”, explicou o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha (foto). “[Isso] 
inaugura uma nova etapa no tratamento 
do câncer no país”, completou. A previ-
são do governo é que, a partir de agos-
to, todos os registros de novos casos de 
câncer no país sejam feitos pelo Siscan. 
Segundo Padilha, estados e municípios 
que não implantarem o sistema até o fim 
do ano terão suspensos os repasses fei-
tos para atendimento oncológico.

Outra medida anunciada trata da re-
alização de visitas a hospitais que aten-
dem via SUS (Sistema Único de Saúde) 
para avaliar as condições de funciona-
mento e a capacidade de ofertar aten-

dimento oncológico com agilidade. Uma 
comissão de monitoramento e avaliação, 
de caráter permanente, deverá acompa-
nhar o processo de implantação do Sis-
can e a execução de planos regionais de 
oncologia.

Por fim, o ministério informou que 
as unidades de Saúde que ofertam ser-
viços de radioterapia serão estimuladas 
a adotar um terceiro turno de funcio-
namento, uma vez que o atendimento 
costuma ser feito apenas pela manhã e 
pela tarde. De acordo com o ministério, 
até o momento, 93 serviços demonstra-
ram interesse em expandir o horário de 
funcionamento. Outra opção considera-
da pelo governo é a contratação de hos-
pitais da rede privada para prestação 
de serviços ao SUS.

Dados do Inca (Instituto Nacional do 
Câncer) indicam que aproximadamente 
518 mil novos casos da doença devem ser 
registrados no Brasil este ano. A previ-
são é que 60.180 homens tenham câncer 
da próstata e 52,6 mil mulheres sejam 
diagnosticadas com câncer da mama.

Em 2010, o país registrou 179 mil 
mortes em decorrência da doença. O 
câncer dos brônquios e do pulmão foi o 
tipo que mais matou (21.779), seguido do 
câncer do estômago (13.402), de prósta-
ta (12.778), de mama (12.853) e de cólon 
(8.385). (Agência Brasil)
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Lei que garante início de 
tratamento contra câncer 
em 60 dias entra em vigor 

ESTATUTO DA OAB/CÓDIGO DE ÉTICA
1- O advogado João, que também é 

formado em Comunicação Social, 
atua nas duas profissões, possuin-
do uma coluna onde apresenta no-
ticias jurídicas, com informações 
sobre atividades policiais, forenses 
ou vinculadas ao Ministério Públi-
co. Semanalmente inclui, nos seus 
comentários, alguns em forma de 
poesia, suas alegações forenses e 
os resultados dos processos sob sua 
responsabilidade divulgando,  com 
issso seu trabalho como advogado.

À luz das normas estatutárias, assi-
nale a afirmativa correta.

a) A divulgação de notícias, como aven-
tado no enunciado, constitui um di-
reito do advogado em dar publicidade 
aos seus processos

b) Nos termos das regras que caracte-
rizam as infrações disciplinares está 
delineada a de publicação desneces-
sária e habitual de alegações forenses 
ou causas pendentes.

c) Diante das novas mídias que também 
atingem a advocacia, o advogado pode 
utilizar-se dos meios ofertados para a 
divulgação de seu trabalho.

d) A situação caracteriza o chamado 
desvio da função de advogado, com o 
prejuízo à imagem dos clientes pela 
divulgação.

2- O advogado Mário pertence aos 
quadros da sociedade de econo-
mia mista controlada pelo Estado 
W, na qual chefia o Departamento 
Jurídico. Não existe óbice para 
a prestação de serviços de advo-
cacia privada, o que ocorre no 
escritório que possui no centro 
da capital do Estado, em horário 
diverso do expediente na empre-
sa. Um dos seus clientes realiza 
contrato para que Mário aponha 
o seu visto em ato constitutivo de 
pessoa jurídica, em Junta Comer-
cial cuja sede está localizada na 
capital do Estado W.

 Observado tal relato, consoante as 
normas do Regulamento Geral do 
Estatuto da Advocacia e da OAB, 
assinale a afirmativa correta.

a) As circunstâncias indicam que não 
existe óbice para a aposição do visto 
nos referidos atos.

b) O fato de chefiar Departamento Jurí-
dico de empresa, seja de que nature-
za for, constitui elemento impeditivo 
da aposição do visto.

c) O exercício da advocacia no local da 
sede da Junta Comercial é impeditivo 

para a aposição do visto.
d) A atuação em sociedade de economia 

mista estadual impede a aposição do 
visto contratado.

3- João, advogado regularmente 
inscrito nos quadros da Ordem 
dos Advogados do Brasil, veio a 
ser indiciado por força de inves-
tigação proposta em face de um 
dos seus inúmeros clientes, não 
tendo o causídico participado de 
qualquer ato ilícito, mas apenas 
como advogado. Veio a saber que 
seu nome fora incluído por força 
de exercício considerado exacer-
bado de sua atividade advocatí-
cia. Contratou advogado para a 
sua defesa no inquérito criminal 
e postulou assistência à Ordem 
dos Advogados do Brasil por en-
tender feridas suas prerrogati-
vas profissionais.

 Observado tal relato, consoante as 
normas do Regulamento Geral do 
Estatuto da Advocacia e da OAB, 
assinale a afirmativa correta.

a) Ao contratar advogado para a defe-
sa da sua pretensão, não mais cabe 
à Ordem dos Advogados interferir no 
processo para salvaguardar eventu-
ais prerrogativas feridas.

b) A atuação da Ordem dos Advogados 
na defesa das prerrogativas profissio-
nais implicará a assistência de repre-
sentante da instituição, mesmo com 
defensor constituído.

c) A assistência da Ordem dos Advogados 
está restrita a processos judiciais ou 
administrativos, mas não a inquéritos.

d) A postulação de assistência deve ser 
examinada pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados que pode auto-
rizar ou não essa atividade.

4- Nos termos do Estatuto da Ad-
vocacia existe a previsão de pa-
gamento de honorários advoca-
tícios. Assinale a afirmativa que 
indica como deve ocorrer o paga-
mento, quando não houver esti-
pulação em contrário.

a) Metade no início e o restante parcela-
do em duas vezes.

b) Um terço no inicio, um terço até a decisão 
de primeira instância e um terço ao final.

c) Dez por cento no início, vinte por 
cento na sentença e o restante após o 
trânsito em julgado.

d) Cinquenta por cento no início, trinta 
por cento até decisão de primeiro grau 
e o restante após o recurso, se existir.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DO MêS DE ABRIL DE 2013  -  1- D; 2- D; 3- A E 4-C.



Garagem é sempre um assunto que 
provoca discussões e polêmica em um 
condomínio. Seja qual for à situação da 
garagem é certo que ela é campeã de 
problemas em edifícios. Entre os prin-
cipais conflitos estão: condução em alta 
velocidade, estacionamento em locais 
errados, utilização por não moradores, 
carros maiores do que espaço dispo-
nível, buzinas, furtos, danos e amas-
sados, guarda de motos e automóveis 
juntos, etc.

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.

Para tentar entender e elucidar 
muitos destes problemas é indispensá-
vel à leitura da convenção do condomí-
nio. Via de regra, as convenções discipli-
nam o uso e determinam que cada vaga 
de garagem é destinada a guarda de um 
automóvel, neste caso o condômino de-
verá optar entre parar um carro ou uma 
moto. E ainda,  restringem a sua utili-
zação somente aos moradores e vedam 
a guarda de qualquer objeto no interior 
das vagas (tintas, motos, malas).

Estas são regras que estão em 
grande parte das convenções, porém 
cada uma é subscrita para atender um 
determinado empreendimento. Assim, 
salutar a leitura da mesma.

Condomínios mais modernos desti-
nam vagas adicionais para a guarda de 
motos nas suas áreas comuns da gara-
gem. Porém, os condomínios mais an-
tigos não acompanharam a crescente 
necessidade moderna por vagas e não 
vislumbram esta opção. Desta forma, 
como alternativa quando não existem 
vagas extras para motos, e se possível 

respeitando os limites demarcatórios 
de cada vaga e desde que não traga in-
comodo aos demais moradores, alguns 
condomínios tem tolerado a guarda de 
um automóvel e uma moto na mesma 
vaga de garagem.

Seja qual for a opção do condomínio, 
é indispensável a observância da con-
venção e que qualquer padronização ou 
tolerância passe pela aprovação de uma 
assembleia e esteja de encontro com 
o artigo 1.336, IV do Código Civil que 
determina nos deveres dos condôminos 
a obrigação de utilizar as áreas do con-
domínio de forma a não prejudicar ao 
sossego, salubridade e segurança dos 
possuidores, ou aos bons costumes.

Mesmo para a guarda de um au-
tomóvel podem existir problemas com 
o tamanho da vaga. Assim, seja qual 
for à solução encontrada por cada con-
domínio, é certo que os automóveis, ou 
automóvel e mais uma moto, não po-
dem extrapolar os limites da vaga.

Porém, se as vagas forem acessó-
rias e indeterminadas, e caso o condo-
mínio opte pelo sorteio de vagas, este 
deverá levar em consideração o tama-
nho dos automóveis dos que ali coabi-
tam e com o fim de não prejudicar o 
espaço estabelecido. A legislação mu-
nicipal em São Paulo (Lei 11.228/92),  
prevê determinado número de vagas 
para carros   pequenos 50%, médios 
45%  e grandes 5%.

Conclui-se assim, que condomínio 
com o objetivo de evitar conflitos deve 
tentar na medida do possível adminis-
trar esta situação. E os condôminos 
devem utilizar o bom senso e respei-
tar as regras estabelecidas para evitar 
desentendimentos e possíveis ações 
judiciais. O síndico pode assumir o 
papel de mediador e agir com firmeza 
em atritos provocados na garagem, in-
clusive com aplicação de advertências 
e multas previstas na convenção e no 
regimento interno.
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Após mais de 41 horas em dois dias de vota-
ção, o Plenário concluiu na quinta-feira (16/5) 
a votação da Medida Provisória dos Portos (MP 
595/2012), que estabelece novas regras para as 
concessões e autorizações de portos públicos e ter-
minais privados. O texto será enviado ao Senado, 
onde precisa ser votado ainda nesta quinta, já que 
a MP perde a validade à meia-noite — os senado-
res têm sessão marcada para as 11 horas. 

MP dos Portos

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

escritório Karpat Sociedade de Advogados. 
São Paulo – São Paulo

Email: rodrigo@karpat.adv.br  

Como evitar problemas em 
garagens de condomínios

Direito Condominial

A tecnologia é sem sombra de dúvidas 
a grande inovação das últimas décadas na 
relação de trabalho. Dificilmente – ou pra-
ticamente impossível – pensar em uma 
atividade de trabalho que não tenha e/
ou não exija a utilização do meio tecnoló-
gico. Seja na construção civil ou pesada, 
na indústria, no sistema financeiro ou no 
comércio, de forma direta ou indireta a 
tecnologia ajuda, resolve e até domina o 
trabalho cotidiano.

Porém, em que pese à impossibilidade 
de vivermos em um mundo sem a tecnolo-
gia, devemos estar atentos aos reflexos e 
potenciais problemas que esse novo meio 
traz na relação empregatícia – empregado e 
empregador – e quais são os limites que de-
vemos respeitar nos termos da lei em vigor.

Atualmente, não existe qualquer dis-
positivo legal que informe de forma clara e 
objetiva o que pode ou não ser feito com os 
meios tecnológicos. E não é de se espantar 
uma vez que a nossa legislação trabalhis-
ta – CLT – data o ano de 1943 e a Consti-
tuição Federal em momento algum abarca 
esse tema.

Assim, ficamos completamente des-
protegidos e atribuímos aos Tribunais o 
poder e a responsabilidade de julgar ca-
sos concretos, sempre com posições diver-
gentes, causando grande temor social e 
muitas vezes dúvidas sobre os limites dos 
empregados e dos empregadores. Dessa 
forma, o melhor a ser feito é interpretar 
a lei e os princípios e aplicar de forma pa-
dronizada ao dia a dia das empresas.

Há no direito do trabalho uma grande 
diferença na utilização das palavras “pelo” 
e “para” o trabalho. A primeira tem a ideia 
de salário, enquanto a segunda de ferra-
menta de trabalho.

Igualmente, a legislação trabalhista 
faculta ao empregador criar contratos de 
trabalhos escritos, bem como, elaborar re-
gulamentos internos nas empresas para ex-
plicar a forma de trabalho e como o trabalho 
deverá ser conduzido pelo empregado.

Ainda, existe em nossa Constituição 
Federal princípios aplicados aos empre-
gados que garante a dignidade da pessoa 

humano e a garantia a sua intimidade.
Posto todos esses conceitos, a melhor 

forma de resolver qualquer problema no 
pacto laborar envolvendo meios tecnológi-
cos é a necessidade de que seja elabora-
do um contrato de trabalho escrito entre 
empregado e empregador, com cláusulas 
especificas em face do trabalho que será 
desenvolvido e incluindo os meios tecnoló-
gicos que serão utilizados.

Ainda, deve ser criado um regulamen-
to interno da empresa que explique exata-
mente como aquele meio tecnológico deve 
ser utilizado. O que pode? O que não pode? 
Como deve ser utilizado?

Por fim, após criar os mecanismos aci-
ma, os empregadores devem respeitar o 
seu empregado, tanto em seu íntimo como 
em sua pessoa, não ultrapassando qual-
quer limite do que está pactuado, bem 
como, o empregado deve respeitar os mes-
mos diplomas para que tenha garantido 
todos os seus direitos.

Vale frisar que o Ministério do Traba-
lho deve editar portarias e recomendações 
de como essa relação deve ser mantida. A 
presença dos Sindicatos – dos emprega-
dos e dos empregadores – também é fun-
damental, onde cláusulas em convenções 
e acordos coletivos devem ser elaboradas 
para resguardar ainda mais essa relação. 
Deve-se aguardar também uma posição da 
OIT em face da tecnológica, sendo que em 
suas recomendações deverá ser proferida 
em breve alguma que fale especificamente 
da nova tecnológica aplicada ao trabalho e 
como os empregados e empregadores de-
vem utilizá-la para se resguardarem.

Assim, na omissão legal e na divergên-
cia jurisprudencial dos Tribunais sobre o 
tema o melhor a ser feito por todos os en-
volvidos no pacto laborar é utilizar o “bom 
senso”, até porque é uma premissa do con-
trato de trabalho a boa fé entre as partes.

Por Alan Balaban. 
Advogado especialista em Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho e Processo Civil pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, professor de Direito e Processo do Trabalho, sócio 
da área trabalhista do escritório Braga & Balaban Advoga-
dos e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. São 

Paulo – São Paulo.

Email: alan.balaban@bragabalaban.com.br

Direito do Trabalho

Bom senso na utilização 
dos meios tecnológicos no 
ambiente de trabalho

Isenção de ICMS
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 

de São Paulo, conseguiu, na esfera ad-
ministrativa, uma decisão para não ser 
obrigado a recolher o ICMS na importa-

ção de materiais hospitalares. Especia-
listas afirmam que essa é a primeira vez 
que o tema chega à Câmara Superior do 
Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) de 
São Paulo. Por essa razão, o precedente 
deverá guiar as decisões na instância 
administrativa. O hospital alegou que a 

operação seria isenta, de acordo com o 
artigo 150 da Constituição. O dispositi-
vo estabelece que não incidem impostos 
sobre o patrimônio, renda ou serviços de 
“instituições de educação e de assistên-
cia social, sem fins lucrativos”. 

(Valor Econômico).



Direito
Imobiliário

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduando em Direito Público e Privado; Mem-
bro-Idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Le-
tras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e autor do livro “Breves 

Análises Jurídicas” (Direitos Editora). Itabuna – Bahia.

Tornou-se rotina verem-se pessoas me-
nores de 18 (dezoito) anos praticarem, es-
tejam sozinhos, seja em grupos, crimes os 
mais hediondos, desumanos e revoltantes, 
como ainda há pouco ocorreu e se viu nos 
veículos de imprensa, um criminoso depois 
de obter a entrega de um telefone celular 
pela vítima, ser assassinado na porta de 
sua residência com extrema frieza com, um 
bandido que três dias depois completou de-
zoito a anos. Mas como, no dia do assassina-
to não completara a maioridade, nada lhe 
vai acontecer. E assim, a criminalidade vai 
se alastrando e dominando o nosso pais, sob 
os olhares complacentes das autoridades.

De fato, o governo federal tem empres-
tado todo o empenho possível para contra-
riar a sociedade brasileira, que não se con-
forma com a profundidade e amplitude de 
crimes de que tomam parte os “chamados 
de menor” e que permanecem totalmente 
impunes, por mais tenebrosos e dantescos 
que sejam os delitos por eles praticados.

Sabedores desta certeza, jamais se pou-
pam de roubar e de matar, se preocupar 
contra quem e onde os crimes são levados 
a cabo seja de noite seja em pleno dia, haja 
movimento de pessoas a pé ou em carros, 
pouco importa, pois, ninguém tem cora-
gem de interferir, e todos sabemos que a 
impunidade está assegurada. E  disso se 
valem, também os  maiores de idade que 
se , utilizam dos “serviços” desses  meno-
res chamados infratores (não é admissível 
legalmente  chama-los de criminosos) para 
a concretização do atos criminosos. Tempos 
houve em que os meliantes atuavam na pe-
numbra, nas sombras noturnas. Agora não, 
pouco lhes importa a forte luz solar, a frágil 
iluminação pública. Com a colaboração de 
menores, então, a coisa se torna tão fácil 
que até parece uma brincadeira.

Diante de tais inquestionáveis fatos, 
torna-se absolutamente incompreensível 
que o governo brasileiro esteja lutando com 
o maior empenho para evitar a redução da 
idade criminal dos infratores, sem que se 
saiba, ou ao menos sejam explicitadas as 
razões desse estranho procedimento que in-
flui tão negativamente no comportamento 
da sociedade que vive amedrontada, e che-

ga a fugir quando encontra alguém, (sobre-
tudo menores), com ar suspeito, de acordo 
com a impressão causada a cada pessoa.

É evidente que esta aura de medo e de 
suspeição provocada pela proteção ao me-
nor infrator, certamente impune tem que 
ter um fim, sob pena de continuar a crescer 
até se tornar totalmente incontrolável. E, 
neste caso, por onde andarão e como ficarão 
os cidadãos honestos e trabalhadores? For-
marão milícias também: para sua defesa? 
Já que a polícia não consegue deter o tsu-
nami criminoso?

Vejamos: o menor de 16 anos pode ser 
motorista e até atropelar outra pessoa, 
culposa ou dolosamente; pode votar em 
eleições municipais, estaduais e federais, 
escolhendo nossos governantes nas áreas 
executivas e legislativas, assumindo o risco 
quanto após rumos de nosso país, de nos-
sos estados e municípios, compreendendo 
muito bem o que está fazendo e as conse-
quências de seu voto, toda mais elevada 
responsabilidade para toda a população, 
ser emancipado e praticar todos os atos da 
vida civil, e pode até matar e roubar sem 
ser importunado.

Compreende-se que o menor entenda a 
prática de todos os atos que levam à que en-
volvem a vida civil, mas não se pode enten-
der porque sendo assim, diz-se que o menor 
de 16 anos não compreender o alcance dos 
seus atos ilegais e criminosos. E mais, em re-
cente assassinato, de repercussão nacional, 
o autor tinha 18 anos menos 3 dias!  Per-
gunta-se, então: até aquele momento ele não 
compreendia o seria matar um inocente, só 
passaria a saber três dias depois?  É assim 
que o governo entende como interpretar a lei 
e compreender o alcance da atitude pessoal 
que se traduz em crime? 

Certamente que não.
Urge reduzir a responsabilidade crimi-

nal para 16 anos, tal como ocorre para com 
os atos da vida civil já assumidos com res-
ponsabilidade pelo menor de 16 anos.
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1 - Estou comprando um imóvel e 
gostaria de saber quais são os tribu-
tos que deverei pagar sobre a aquisi-
ção? Pedro Henrique

O amigo não me informou se era novo 
ou usado. Mas vamos lá na hora de com-
prar um imóvel novo deve-se levar em con-
sideração não apenas o valor da unidade, 
mas também a documentação e o paga-
mento das taxas obrigatórias e que são co-
bradas antes e depois da entrega da chave.

Em lançamaneots imobiliáriso, por 
exemplo, uma taxa que deve ser paga an-
tes é a do imposto sobre Transmissão In-
tervivos (ITIV), que é o tributo incidente 
sobre a aquisição de imóveis, ou seja, é a 
transmissão de imóvel de uma pessoa fí-
sica ou jurídica, para outra.

Normalmente o ITVI é cobrado atra-
vés de um percentual, que é de 3% apli-
cado sobre o valor venal do imóvel, e deve 
ser pago à prefeitura municipal, em uma 
parcela única, até a entrega das chaves do 
bem.

Também na entrega do imóvel, o com-
prador deve arcar com as despesas carto-
riais, como as de confecção e emissão da 
escrituras e registro de contratos, cobra-
das por meio de Documento de Arrecada-
ção Judiciária (DAJ).

Além disso, a partir do recebimento 
das chaves, o consumidor precisa lembrar 
que ele passa a assumir as contas como 
a do IPTU, condomínio e as despesas de 
consumo de água e energia.

Mas tem outro quesito que o compra-
dor de imóvel novo deve atentar antes da 
entrega das chaves: o habite-se. Trata-se 
de um documento emitido pela prefeitura, 
sem ônus para o comprador, para garan-
tir que a construção seguiu o que estava 
previsto no projeto e, assim, já está segu-
ra para ser habitada.

Convém também explicar que para os 
imóveis usados são exigidos as taxas car-
toriais: certidão negativa de distribuição, 
emitidos pela Justiça Federal e Estudal 
do Trabalho, certidão negativa de débitos 
junto à prefeitura; certidão negativa de 
ônus, fornecida pelo cartório competente 
de registro de imóveis; certidão cível; as-
sim como as mesmas despesas com taxas 
e impostos cobrados dos imóveis novos.

2 - Gostaria de ter acesso as con-
tas do meu condomínio, já que pago 
sempre em dia e gostaria de poder 
analisar os balancetes, mas o síndico 
não as disponibiliza. O que devo fa-
zer? Viviane Sarmento.

Viviane, o entendimento que deve 
existir é que o síndico nada mais é do que 
o guardião das normas coletivas do condo-
mínio que estão definidas na convenção/
regulamento interno, e este (s) devem 
ser aprovados (s) pela maioria dos condô-
minos, e que o síndico não é o “dono do 
edifício”. Além disso, todos os condôminos 
têm o direito de saber o que se passa nas 
finanças do condomínio onde mora ou tem 
apartamento. Ou seja, o síndico tem obri-
gação legal de prestar contas de seus atos 
perante aos demais condôminos. Para 
tanto, deve existir um Conselho Fiscal no 
condomínio que analisará essas contas 
que deverão ser sujeitadas à aprovação 
da Assembleia Geral Ordinária, que deve 
ocorrer anualmente no condomínio. Além 
do mais, é de bom aviltre que, sempre 
que solicitado por um dos condôminos, o 
síndico abra vista dos balancetes do con-
domínio. É bom esclarecer também que 
por comodidade de todos, que na maioria 
dos condomínios há a prestação de contas 
simplificada através de balanço (demons-
trativos de gastos) que acompanha o bole-
to de cobrança de taxa condominial.

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

jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado trabalhista, Ex-presidente da OAB/BA e Membro 
Honorário da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA)Sócio da Brito Cunha Advogados – Salvador – BA

Maioridade criminal

CONSULTA CONDOMINIAL

E-mail: ebc@britocunha.com.br

Contexto Jurídico
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Acima do teto
Cerca de 500 procuradores da Prefei-

tura de São Paulo — ativos e aposentados 
— ganham mais do que o prefeito Fer-
nando Haddad (PT) e desembargadores 
do Tribunal de Justiça, criando exceções 
ao teto municipal fixado em 2011 de R$ 
25.323. Eles ganharam ações na Justiça 
para terem remuneração maior do que 
o limite estipulado pela Constituição. 
Segundo a Prefeitura, alguns salários 
ultrapassam o teto devido a benefícios 
pagos retroativamente. Os procuradores 

entraram com ações para receberem aci-
ma do previsto argumentando que são 
beneficiados por verbas honorárias. Além 
disso, defendem ainda que a categoria 
ganhe o equivalente ao total do salário 
do ministro do STF, e não 90,25% dele. O 
argumento é que a Justiça é “una” e não 
pode haver diferença salarial entre inte-
grantes do Judiciário federal (ministro do 
STF) e dos estados (desembargadores do 
TJ). Decisões do próprio STF são favorá-
veis a essa tese. 

Absolvido
Num julgamento o Juiz pergunta ao réu:
- Como o senhor matou sua esposa?
- A chifradas, meritíssimo!
- Absolvido! Legítima defesa.

Na faculdade
Aluno de Direito ao fazer prova oral:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor, Professor, está fazendo, responde o aluno.
O professor fica indignado:
- Ora essa, explique-se.
Então diz o aluno:
- Segundo o Código Penal, ‘comete fraude todo aquele que se apro-

veita da ignorância do outro para o prejudicar’.

Foi publicado o edital de abertura 
do concurso aberto pela Defensoria 
Pública do Distrito Federal para o pre-
enchimento de três vagas e cadastro 
reserva de 60 vagas para defensor pú-
blico de segunda categoria, com salá-
rio de R$ 19.513,73. Para concorrer é 
necessária graduação em Direito, ins-
crição na OAB e no mínimo dois anos 
de prática forense. As inscrições serão 
abertas no dia 28 de maio.

Considera-se como prática forense 
o cumprimento de estágio de assistên-

cia  judiciária em qualquer órgão pú-
blico federal, estadual ou municipal, 
no Ministério Público e nas Procura-
dorias. Também serão considerados o 
exercício efetivo da advocacia profis-
sional, o desempenho de outra ativi-
dade jurídica de contato com questões 
forenses e estágios obrigatórios do cur-
so de Direito. A responsabilidade pela 
organização do concurso é do Centro 
de Seleção e de Promoção de Eventos 
da Universidade de Brasília (Cespe). A 
taxa custa R$ 200. 

O Tribunal de Justiça da Paraíba 
promoverá concurso para juiz substi-
tuto no segundo semestre de 2013. O 
Tribunal iniciou a fase preliminar de 
coleta de informações para definição 
de vagas e contratação da empresa 
que irá organizar o concurso. Segundo 
o juiz auxiliar da presidência, Antônio 
Silveira Neto, existem 51 vagas para 
juiz no TJ-PB. O magistrado informou 
também que o motivo principal do dé-
ficit de juizes é a pequena quantidade 

de aprovados nos certames já feitos. De 
um total de 5.117 inscritos, foram apro-
vados no último concurso apenas 24 
candidatos. Segundo um levantamento 
preliminar, faltam magistrados para as 
comarcas de Alhandra, Belém, Cabede-
lo, Caiçara, Cajazeiras, Catolé do Ro-
cha, Conceição, Guarabira, Itaporanga, 
Mamanguape, Patos, Piancó, Pombal, 
Princesa Isabel, Rio Tinto, Santa Rita, 
São João do Rio do Peixe, Sousa, Cam-
pina Grande e João Pessoa.

  O Cespe será a banca organiza-
dora do concurso para preenchimento 
de 20 vagas de Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Acre. O contrato 
foi assinado no último dia 8 de abril e 
a previsão é que o edital seja publicado 
em 30 dias. A admissão do candidato no 

concurso consistirá em sua aprovação 
em seis etapas: objetiva seletiva, prova 
escrita, investigação social, exame psi-
cotécnico e de sanidade física e mental, 
prova oral, prova de tribuna e, por últi-
mo, a avaliação de títulos. Todas as fases 
do concurso serão feitas em Rio Branco.

Devido à prorrogação das inscrições 
no concurso de Juiz e de Analista Judi-
ciário do Tribunal de Justiça do Ama-
zonas, as datas das provas foram alte-
radas para o dia 5 de junho de 2013, 
a prova escrita (P2) para o dia 24 de 
julho e a prova de sentença (P3) para 
os dias 2 e 3 de outubro. A inscrição 
definitiva, por sua vez, acontecerá de 
25 de novembro a 13 de dezembro. Por 

fim, a prova oral fica marcada para o 
dia 17 de março de 2014. O Tribunal 
de Justiça do Amazonas prorrogou as 
inscrições para o concurso de juiz e de 
analista judiciário até o dia 25 de abril. 
O concurso oferece 39 vagas para juiz 
substituto, com salário de R$ 19,5 mil. 
Para os cargos de Analista Judiciário 
são 52 vagas, com salário inicial de R$ 
6,7 mil.

Após quase um ano, a Policia Federal reabriu os concursos para 600 vagas para 
perito criminal, delegado e escrivão, agora com reserva de 5% para pessoas com de-
ficiência.

Os salários vão de R$ 7,5 mil a  R$ 14 mil, e as inscrições devwem ser feitas a 
apartir do dia 15/05, pelo site www.cespe.unb.br/concursos.

Defensoria do DF tem concurso 
com salário de R$ 19,5 mil

TJ-PB promove concurso para juiz 

Concurso para promotor no Acre

Concurso do TJ-AM

Polícia Federal reabre concurso

CONCURSOS PELO BRASIL

“... a Justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora 
mesmo, neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, 

à porta da nossa casa, alguém a está matando. De cada vez 
que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles 
que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o 
que da Justiça todos temos o direito de esperar: justiça, sim-

plesmente 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 compa-
nheira 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)

Circular n.º 001/2013

Prezados Confrades, Paz e bem!

  A Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia torna público que está 
aberta, pelo prazo de 15 dias, a contar desta data o prazo para inscrição de cha-
pa para nova diretoria desta Egrégia Casa. O pedido de inscrição poderá ser 
endereçado por meio de pedido escrito a ser protocolado na sede da ALJUSBA 
(Av. Firmino Alves, 60, 10º andar, sala 1006/1007, Edf. Módulo Center, Centro, 
Itabuna – BA) ou enviado pelos correios. 

  A Diretoria é composta por Presidente, Vice-presidente, Secretário-Ge-
ral, Tesoureiro e Diretor de Biblioteca e arquivo.

    Itabuna (BA), 25 de maio de 2013.

Leandro Alves Coelho
Presidente

Avenida Firmino Alves, nº 60, Ed. Módulo Center, Salas 1006/1007, 
10º andar, Centro, Itabuna – Bahia, (Sede Provisória) - (73) 3613 2545 e 9134 

5375 (Dr. José Carlos Oliveira – Advogado) - CEP 45.600-185



A Assembleia Nacional da Fran-
ça adotou, na noite de quinta-feira 
(16/05) um projeto de lei proposto 
pela Frente de Esquerda que su-
prime a palavra “raça” de parte da 
legislação francesa. A maioria dos 
representantes da maioria gover-
nista, comandada pelo PS (Partido 
Socialista) aprovou a proposição, 
afirmando se tratar de um “primei-
ro passo” para combater o racismo 
no país.

No lugar de raça, foram propos-
tos os termos “origem” e “etnia”. 
Uma proposta semelhante já ha-
via sido defendida pelo presiden-
te François Hollande, durante a 
campanha eleitoral que o elegeu 
em 2012, de tirar o termo a Cons-
tituição – o que não é caso dessa 
proposta.

O texto prevê que a palavra 
“raça” seja retirada dos códigos Pe-
nal, Processo Penal, e da Lei de 29 
de julho de 1881 sobre a liberdade 

de imprensa. O propositor da lei, 
Alfred Marie-Jeanne afirma que 
o termo “é um conceito aberrante, 
tendo servido de fundamento às 
piores ideologias e que não tem lu-
gar em nosso ordenamento jurídi-
co”.

Para evitar que a adoção da me-
dida provoque, consequentemente, 
a incriminação por racismo, os de-
putados socialistas adotaram uma 
emenda à lei afirmando explicita-
mente, no artigo primeiro, que “A 
República combate o racismo, o an-
tissemitismo e a xenofobia. Ela não 
reconhece a existência de nenhuma 
pretensa raça”.

 A ministra da Justiça, Chris-
tiane Taubira, saudou a aprovação 
dizendo se tratar de um ato “neces-
sário, nobre, forte, em um período 
no qual vemos o ressurgimento de-
sinibido da rejeição ao próximo. A 
mensagem é bem-vinda”.

Parte da oposição de direita te-

ceu severas críticas ao projeto. O 
deputado Lionel Tardy, da conser-
vadora UMP (União por um Movi-
mento Popular) que votou contra o 
projeto, denunciou que a proposta 
encaminha o país “à ideologias to-
talitárias”. “Estamos abrindo uma 
caixa de Pandora. (...) Os juízes já 
têm muito trabalho para fazer. (...) 
Não mudaremos a realidade ape-
nas trocando de palavras”, afir-
mou.

Já o centrista Philippe Gomes, 
da UDI (União dos Democratas e 
Independentes), que votou a favor 
do texto, colocou dúvidas sobre sua 
eficácia: “Vocês acham mesmo que 
uma palavra irá eliminar a peste 
negra do ódio?”. Outros centris-
tas e membros da direita optaram 
pela abstenção por considerarem 
que o texto da lei irá enfraquecer 
o arcabouço jurídico da luta pelo 
racismo, e também pelo fato de ele 
não se aplicar á Constituição.

32 - Sempre que compareceres à audiência ou 
Tribunal para participar de atos processuais, faze-o 
com o pleno conhecimento da causa patrocinada e 
do direito a ser defendido.

33 - Advogados novos, recém inscritos na OAB, 
comumente assumem e introjetam as comoções e 
os interesses dos clientes como se fossem seus, com 
ele se confundindo, esquecendo de que é apenas seu 
procurador, contratado para defendê-los.

34 - Sem prejuízo do espírito crítico, da firmeza 
e vigor da exposição dos fatos e das medidas judi-
ciais a serem tomadas, manda a ética que o jovem 
advogado seja reverente com o magistrado e a ele 
se refira, tal como ao patrono da parte contrária, 
em termos urbanos, abstendo-se de alusões pesso-
ais a um e outro, salvo as de caráter respeitoso e 
elogioso.

35 - Profissional principiante, procura ter cui-
dado, tato, habilidade em seus contatos com o juiz, 
no desempenho de teu ofício. Mesmo que o advo-
gado mantenha relações pessoais ou familiares 
com o magistrado, ainda que tenha sido colega ou 
amigo de bancos acadêmicos, se encontrem com fre-
qüência em reuniões sociais, em audiências. Mas, 
sob pena de causar constrangimento, dar ensejo a 
maledicência e ser mal interpretado, não queira se 
mostrar intimo do julgador, este certamente, não 
quererá deixar transparecer que sofre, em sua con-
duta e decisões, influência de sua amizade.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Deputados franceses 
aprovam exclusão da palavra 

“raça” dos códigos de lei

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

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.

DIREITO INTERNACIONAL

DECISÕES

Casamento gay pode 
gerar disputa judicial

 Entrou em vigor na quinta-feira, a resolução do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que proíbe car-
tórios de recusar a celebração de casamento civil de 
pessoas do mesmo sexo ou de negar a conversão de 
união estável de homossexuais em casamento. No 
entanto, a resolução, apresentada pelo presidente 
do conselho e do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Joaquim Barbosa, gera polêmica e pode 
se transformar numa batalha judicial. Isso porque 
a decisao do STF de 2011, que autorizou a união 
estável, não trata de casamento. Entrou em vigor 
nesta quinta-feira, a resolução do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) que proíbe cartórios de recu-
sar a celebração de casamento civil de pessoas do 
mesmo sexo ou de negar a conversão de união está-
vel de homossexuais em casamento. No entanto, a 
resolução, apresentada pelo presidente do conselho 
e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Jo-
aquim Barbosa, gera polêmica e pode se transfor-
mar numa batalha judicial. Isso porque a decisao 
do STF de 2011, que autorizou a união estável, não 
trata de casamento. 

O presidente do Sindicato dos Oficiais de Regis-
tros Civil de Minas Gerais, Paulo Risso, ressalta 
que a determinação será cumprida, mas prevê que 
católicos e evangélicos devem contestar a decisão 

na justiça. Nós não fazíamos porque não tem a lei. 
O CNJ inovou. O ministro Joaquim Barbosa man-
dou que fizesse e todos os cartórios são obrigados a 
fazer, disse. Inclusive, acho que os católicos e evan-
gélicos vão entrar com ação no Supremo, porque, 
na verdade, não tem uma lei que fala que pessoas 
do mesmo sexo podem se casar, ressaltou. 
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O benefício de Auxílio-Doença para 
os segurados da Previdência Social, esta 
previsto nos artigos 59 a 63, da Lei n. 
8.213 de 24 de Julho de 1991, e é con-
cedido ao trabalhador- segurado que se 
encontra impossibilitado de exercer a 
atividade profissional que tem aptidão, 
em função de doença.

Os segurados que trabalham com 
carteira assinada, ou seja, os segurados 
obrigatórios inclusive os empregados do-
mésticos, recebem diretamente do em-
pregador os primeiros quinze dias. Ca-
bendo a Previdência Social o pagamento 
a partir do décimo sexto dia de afasta-
mento. Já o contribuinte individual, 
entre eles, o empresário, o profissional 
liberal que trabalha por conta própria, 
recebem da Previdência Social o perío-
do integral do afastamento, a partir da 
data do requerimento administrativo.

Para o segurado fazer jus ao benefí-
cio de Auxílio-Doença, é exigido o cum-
primento da carência, ou seja, ter contri-
buído no mínimo doze meses, e ter uma 
enfermidade que impossibilite suas ati-
vidades laborais e habituais, que será 
avaliada pelo Perito Médico do INSS.

O artigo 151 da Lei n. 8.213 de 1991, 
indica diversas doenças consideradas de 

segregação, que não é exigido à carência, 
apenas a inscrição na Previdência Social 
e a manutenção de qualidade de segura-
do. Essas doenças devem ser comprova-
das por laudos médico: tuberculose ativa; 
hanseníase; alienação mental; neoplasia 
maligna; cegueira; paralisia irreversível 
e incapacitante; cardiopatia grave; do-
ença de Parkinson; espondiloartrose an-
quilosante; nefropatia grave; doença de 
Paget; AIDS; e hepatopatia grave.

Quando a incapacidade laboral acon-
tece por acidente do trabalho, ou origi-
nado de uma enfermidade que tem nexo 
com o trabalho, fará jus o segurado-tra-
balhador ao benefício de Auxílio-Doença 
por Acidente do Trabalho.

O benefício de Auxílio-Doença é tem-
porário, é devido pelo período em que 
o segurado estiver impossibilitado de 
exercer a atividade profissional que tem 
aptidão, será cessado com recuperação 
da capacidade e retornar ao trabalho, 
ou com a conversão em Aposentadoria 
por Invalidez ficando constatado que em 
função da doença, se encontra definiti-
vamente incapacitado para qualquer 
atividade laborativa.

Importante destacar que a legislação 
previdenciária, não define que tipo de 

doença pode ser concedido o Auxílio-Do-
ença e outras que não podem, é devido 
para qualquer enfermidade, ou altera-
ção patológica que impossibilite o segu-
rado exercer suas atividades laborais e 
habituais, e que poderá gerar uma inca-
pacidade parcial ou total.

O trabalhador que recebe o benefício 
de auxílio-doença é obrigado a se sub-
meter periodicamente a Perícia Médica 
pelo INSS, se ficar constatado que ainda 
se mantém incapacitado, o benefício é 
prorrogado, ficando constatado a existên-
cia de incapacidade parcial, ou seja, esta 
inapto para atividade que tem aptidão, 
mais poderá ser reabilitado em atividade 
diversa da que exercia, deverá participar 
do Programa de Reabilitação Profissio-
nal de Obrigação da Previdência Social e 
terá o benefício ativo até que se encontre 
reabilitado. E ficando constatado que a 
incapacidade é total, e estando insuscep-
tível de reabilitação, fará jus o segurado 
a Aposentadoria por Invalidez.

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.

Auxílio-Doença

marcosconrado653@hotmail.com

Direito Previdenciário Transparência 
no Judiciário

O Ministro da 
Justiça defende
a Polícia e o MP

Levantamento feito em sites dos tri-
bunais das 27 unidades da Federação 
mostra que 16 não informam o salário de 
cada funcionário, como foi estabelecido 
pela regulamentação da Lei de Acesso à 
Informação. Além da falta de informação 
sobre os salários, alguns órgãos também 
não respeitam outras determinações da 
Lei de Acesso, como a publicação de uma 
ferramenta para que o usuário possa pe-
dir informações. Dados de despesas e li-
citações, em muitos casos, também estão 
desatualizados. 

O ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, defendeu que a Polícia 
e o Ministério Público atuem juntos 
nas investigações criminais. “Estou 
convencido de que o melhor para o 
país é um acordo que garanta um 
espaço institucional para a Polícia e 
para o Ministério Público, porque o 
que nós precisamos é dessas entida-
des juntas, investigando, combatendo 
a criminalidade, e não disputando 
corporativamente”, disse o ministro.


