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DIREITOS – Dr. Marcos Conrado, 
o Senhor já é bastante conhecido e 
firmou-se na região como o maior es-
pecialista em Direito Previdenciário. 
Fale um pouco da sua vida e porque 
escolheu a advocacia.

Marcos Conrado – Inicialmente me for-
mei em Ciências Econômicas. Entretanto, 
sentia que não era a profissão da minha apti-
dão. E por influência do meu saudoso pai, re-
solvi fazer o Curso de Direito me graduando 
no ano de 1988 e logo em seguida me tornei 
advogado. E realmente é atividade que tenho 
aptidão e me realiza profissionalmente, pois 
seguido o pensamento do grande jurista Sau-
lo Ramos, “A advocacia é a sua suave obses-
são, é o irresistível fascínio de lutar pela de-
fesa do direito de alguém. Salvar liberdades, 
honras, patrimônio de toda a espécie, mate-
riais e morais. Poder ajudar na cura de feri-
das abertas nas almas dos injustiçados, pobre 
ou ricos”. Então esta é a minha advocacia de 
buscar corrigir as injustiças cometidas contra 
cidadãos, e dentro de minha especialidade as 
injustiças cometidas pela Previdência Social 
aos seus segurados trabalhadores.

DIREITOS – Então Doutor, muita 
gente questiona o porquê do seu escritó-
rio ser instalado no bairro São Caetano 
e não na Avenida Cinquentenário (via 
principal de Itabuna), por exemplo?

 MC – Por um período estive advogando 
no extremo sul do Estado da Bahia, pois com 

o falecimento de meu pai, tive a obrigação 
de administrar uma propriedade rural dei-
xada por ele naquela região. Entretanto, ti-
nha como objetivo montar um escritório em 
Itabuna assim que fosse possível, mas não 
queria abrir um escritório no centro da cida-
de, onde seria mais um advogado. Sempre 
tive o entendimento de que o São Caetano 
era um bairro diferenciado, e um escritório 
de advocacia neste bairro de início poderia 
haver alguma dificuldade, mas com um tra-
balho bem feito, com respeito e dignidade ao 
cliente e ética profissional, uma especialida-
de definida de atendimento, ou seja, advoca-
cia previdenciária, poderíamos firmar e uma 
referência e é o que tem acontecido.

DIREITOS – E o público tem corres-
pondido às suas expectativas?

MC – Tem correspondido muito, tan-
to os do São Caetano, como os dos demais 
bairros do município. E nosso trabalho vem 
sendo também procurado por cidadãos in-
justiçados de diversos municípios da região 
Sul do Estado.

Direitos – Sabemos da morosidade 
do Judiciário em julgar os processos. 
Qual a média de tempo para julgamen-
to de uma causa previdenciária.

MC – É difícil falar em tempo para 
ocorrer o julgamento das ações previden-
ciárias, pois vários fatores podem ser de-
terminantes para este lapso de tempo. 

Importante esclarecer, que as ações previ-
denciárias ajuizadas no Juizado Especial 
Federal, são mais rápidas, pois o rito pro-
cessual sumário é mais simplificado, en-
tretanto, têm que ser observados os prazos 
para não gerar nulidade, e após a sentença 
a parte vencida pode apresentar recurso. 
Nas ações previdenciárias o objeto é uma 
renda mensal que tem o caráter alimen-
tar, destinado a subsistência do segurado 
autor, e na maioria dos casos a ação sen-
do julgada procedente, o Juízo mesmo que 
haja recurso do INSS, determina a implan-
tação do benefício referente as parcelas a 
serem vencidas.

DIREITOS – O Senhor faz parte do 
corpo jurídico do Sindicato dos Apo-
sentados e Pensionistas do Estado da 
Bahia (SINDAPEB) instituição Sul 
Baiana que presta um excelente servi-
ço aos seus associados. Qual sua ava-
liação do Sindicato na busca dos direi-
tos de seus associados?

MC – Tenho muita satisfação em fazer 
parte do corpo jurídico do SINDAPEB, pois 
tenho dito sempre que sou advogado previ-
denciário, com objetivo de orientar não só 
dos meus clientes, mas principalmente da 
causa previdenciária, com objetivo de orien-
tar, instruir os segurados, aposentados e 
pensionistas do Sistema Previdenciário, 
e sei que o SINDAPEB também tem esta 
missão como importante e determinante 
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Marcos Conrado é especialista em Previdência Social, 
membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciá-
rio (IBDP), da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 

Bahia (ALJUSBA), onde ocupa a Cadeira Nº 13, que tem como 
patrono o advogado e professor universitário Jorge Fialho. Ele 
também é fundador do escritório Conrado Advocacia e conside-
rado pela comunidade jurídica como um dos maiores nomes do 
Direito Previdenciário na Bahia.

“Eu uso a advocacia 
para buscar corrigir 
as injustiças cometidas 
contra cidadãos”

para que os segurados da Previdência So-
cial conheçam seus direitos.

DIREITOS – Quem são os profissio-
nais que compõem o escritório Conra-
do Advocacia e quais as especialidades 
de cada um deles?

MC – O escritório Conrado Advocacia 
é composto por pai e filhos, na Advocacia 
Previdenciária atuo com meu filho Bru-
no Conrado, recém-formado e já integra 
o escritório. E na Advocacia Trabalhista 
e Defesa do Consumidor o filho mais ve-
lho Marcos Antônio Conrado. É um prazer 
e um orgulho muito grande para um pai, 
ter os filhos atuando na mesma profissão, 
ainda mais quando DEUS nos proporciona 
atuarmos juntos num mesmo escritório. É 
uma continuidade do ver nascer, crescer, 
se formar e agora a evolução e crescimento 
profissional.

DIREITOS – Qual o segredo do su-
cesso da Conrado Advocacia?

MC – Acho que é luta incansável pela 
defesa de meus clientes, buscando com éti-
ca e profissionalismo corrigir injustiças. 
Acho que é o respeito aos meus clientes, é 
proporcionar a todos que procuram o escri-
tório, um atendimento humanizado, para 
isso contando com a dedicação e compro-
misso de duas excelentes secretárias, capa-
citadas para oferecer um atendimento de 
qualidade.

DIREITOS – Há previsão de expan-
são da Conrado Advocacia?

MC – A especialidade do escritório é 
Advocacia Previdenciária, Trabalhista e 
Defesa do Consumidor, no momento não 
pretendo agregar ao escritório outras espe-
cialidades do Direito. Entretanto, a expan-
são que pretendo é o atendimento na área 
Previdenciária e Trabalhista para outras 
cidades da região.

DIREITOS – Doutor Marcos Conra-
do, deixe uma mensagem para o traba-
lhador, aposentado, o pensionista e to-
dos aqueles que estão sobre a proteção 
jurídica através do escritório “Conra-
do Advocacia” em causas previdenciá-
rias e trabalhistas.

MC – Nosso escritório busca todos os 
dias modernizar, se aperfeiçoar, se capaci-
tar, com o objetivo de estar sempre atua-
lizado nas questões previdenciárias e tra-
balhistas, para proporcionar aos nossos 
clientes o melhor nestas especialidades 
do Direito, e também procurando dar um 
atendimento diferenciado ao nosso público 
quando chega a nosso escritório 

Entrevista com o advogado Marcos Antônio Conrado Moreira, 
fundador da Conrado Advocacia
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“Não se pode 
fazer pouco caso da 

opinião da população”, 
destaca OAB

CONSELHO
FEDERAL DA OAB

Câmara aprova em 1º turno PEC do 
Estatuto do Servidor do Judiciário

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou na quarta-
-feira (7/8), em primeiro turno, 
a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 190/07, da depu-
tada Alice Portugal (PCdoB-
-BA) e do ex-deputado Flávio 
Dino, que concede prazo para o 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) apresentar ao Congresso 
um projeto de lei complemen-
tar estabelecendo o Estatuto 
do Servidor do Judiciário. A 
matéria, aprovada por 355 
votos a 47, precisa ser votada 
ainda em segundo turno, em 
data a definir.

DECISÕES

CNJ aumenta limite 
para gastos com 

pessoal na JustiçaLeia na página 10
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TJ-PB promove
concurso para juiz 

     CONCURSOS 
     PELO BRASIL

50 anos de 
muito trabalho 
na área jurídica

Entrevista com o advogado 
Eurípedes Brito Cunha 

sócio-fundador da 
Brito Cunha Advogados



Garagem em condomínio é um 
tema campeão em polêmica e re-
clamações. Seja qual for a situação 
da garagem, é certo que ela provo-
ca discussões em edifícios. E desde 
abril de 2012 entrou em vigor a 
Lei Federal 12.607/12, que proíbe 
a venda ou o aluguel de vagas de 
garagem a não moradores.

A nova lei alterou a redação do 
artigo 1.331, do Código Civil, que 
permitia a comercialização das 
vagas se a convenção do condomí-
nio não determinasse o contrário. 
Desde de abril do ano passado, as 
garagens só podem ser alugadas ou 
vendidas  quando existir  previsão  
expressa das convenção. Caso não 
existe autorização expressa, a con-
venção poderá será modificada pela 

aprovação em assembleia de dois 
terços dos condôminos.

A mudança vale para proprie-
tários de apartamentos, escritó-
rios, salas, lojas e sobrelojas, com 
exceção para os edifícios garagens.

Até a entrada em vigor da re-
ferida lei, era permitido um mora-
dor alugar a sua vaga de garagem 
para estranho, bastando oferecer 
primeiro aos próprios moradores — 
o que poderia ocorrem em assem-
bleia ou com o simples informativo 
no quadro de avisos do condomí-
nio. Porém, com a modificação im-
plementada pela lei, o condômino 
somente poderá alugar sua vaga 
a estranhos se a convenção assim 
permitir.

É importante que fique claro 

que a lei não veda a locação das va-
gas para outros condôminos, pelo 
contrário, esta passa a ser a úni-
ca opção do morador que tem uma 
vaga a mais.

Lembrando que prédios gara-
gens e condomínios com garagens 
com matrículas separadas, são 
unidades autônomas e podem ser 
negociadas da mesma forma que 
as unidades imobiliárias.  O obje-
tivo principal da nova lei é oferecer 
mais segurança aos prédios resi-
denciais e comerciais, reduzindo a 
circulação de estranhos.

Por Rodrigo Karpat.
Advogado especialista em Direito Imobiliário e 

sócio do Karpat Sociedade de Advogados. 
São Paulo – São Paulo

Regras para alugar garagem 
dão segurança a condomínio

Artigo
Email:  rodrigo@karpat.adv.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
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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 3383

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, Telefone (73) 3212 4962

Bastante pertinente a entrevis-
ta com o juiz Dr. Antônio Carlos de 
Souza Higino (edição nº 54). Acredi-
to que a frase “o Judiciário é uma 
instituição forte. É um poder. Nele 
repousa toda a esperança da socie-
dade”, resume todo o sentimento 
que os brasileiros, seja de que seg-
mento social pertença, sente com 
relação ao Poder Judiciário, onde 
deposita sua confiança e esperança.

Carlos Leite, Advogado. Salva-
dor – Bahia.

Parabenizo o jornal Direitos (edição nº 54) pela entrevista 
com o juiz Dr. Antônio Carlos de Souza Higino (edição nº 54), 
juiz de direito de Itabuna e diretor do fórum Ruy Barbosa, onde 
o magistrado traça um breve mais profundo raio x do Pode Ju-
diciário brasileiro.

Wanderlei Sales. Professor Universitário. Vitória da 
Conquista.

O jornal Direitos honra o jornalismo sulbaiano, com colunas 
propositivas e com articulistas de primeira grandeza e com abor-
dagens sempre atualizada. Sem dúvida é um jornal de conteúdo, 
e nesse segmento é único no interior de nosso estado. Também 
parabenizo toda a equipe pela qualidade e pontualidade.

Washington Sales. Comerciante. Itabuna – Bahia.

CIRCULAR 002/2013.
Prezados Confrades! Paz e bem!
Diante do pedido de inscrição de chapa do pleito eleito-

ral da ALJUSBA, informo que estão abertas as votações. 
Sendo que, o direito ao voto poderá ser exercido por meio 
de correspondência endereçada a sede da Academia (en-
dereço neste rodapé) ou por meio de e-mail (contato@aca-
demiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com), no prazo de 7 
(sete) dias a contar de hoje.

Obs.: Segue em anexo o pedido formal de inscrição, no 
qual consta o nome dos integrantes da chapa.

Atenciosamente,

Leandro Alves Coelho - Presidente

ELEIÇÕES

Relógios e Pratarias
Av. Cinquentenário, 650 - Centro
Itabuna-BA - Tel.: (73) 3212-2979



O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou na quarta-feira (7/8), em primei-
ro turno, a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 190/07, da deputada Alice 
Portugal (PCdoB-BA) e do ex-deputado 
Flávio Dino, que concede prazo para o STF 
(Supremo Tribunal Federal) apresentar 
ao Congresso um projeto de lei comple-
mentar estabelecendo o Estatuto do Servi-
dor do Judiciário. A matéria, aprovada por 
355 votos a 47, precisa ser votada ainda 
em segundo turno, em data a definir.

O texto aprovado é o substitutivo da 
comissão especial, de autoria do relator, 
deputado Manoel Júnior (PMDB-PB), que 
fixou o prazo de 360 dias para a apresen-
tação do projeto, contado da promulgação 
da futura emenda constitucional.

De acordo com a deputada Alice Por-
tugal, a mudança na Constituição é ne-
cessária para garantir a iniciativa do Su-
premo de enviar o estatuto ao Congresso. 
“A atividade jurisdicional é única e deve 
ser regulamentada para os servidores as-
sim como já foi feito para a magistratu-
ra”, argumentou. Para ela, a Justiça não 

pode ser considerada estadual ou federal, 
e seus servidores devem receber o mesmo 
tratamento em todo o País.

Para o relator, a proposta não vai one-
rar o Poder Público e está respaldada no 
CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ao 
qual todos os órgãos de Justiça, federais 
ou estaduais, estão subordinados admi-
nistrativamente.

Ao se posicionar contra a proposta, o 
deputado Silvio Costa (PTB-PE) disse que 
ela fere a Constituição porque permitiria a 
uma lei complementar federal estabelecer 
regras a serem cumpridas por órgãos esta-
duais. “Permitir que o Supremo invada a 
prerrogativa dos estados de legislar sobre 
pessoal é mais um corporativismo”, disse 
o deputado, lamentando a pauta de maté-
rias que, segundo ele, podem “fazer o País 
quebrar”.

Para o deputado Mendonça Filho 
(DEM-PE), o texto fere a autonomia dos 
estados. “O que está se consagrando com 
essa PEC é justamente um dispositivo 
constitucional que vai acabar com a au-
tonomia dos judiciários estaduais e dos 

Câmara aprova em
1º turno PEC do Estatuto 
do Servidor do Judiciário
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próprios estados da Federação. Se se quer 
federalizar o Judiciário brasileiro, que se 
federalize de uma vez por todas: se extin-
gam as justiças estaduais e se consagre 
um Judiciário uno comandado a partir do 
Supremo Tribunal Federal”, afirmou.

Segundo a autora, no entanto, o STF 
deverá propor uma lei com normas gerais, 
aplicáveis a todos os servidores do Poder 
Judiciário, mas continuará de competên-
cia das assembleias legislativas legislar 
sobre as peculiaridades locais.

“Assim como temos a clareza de que a 
Justiça é una, é necessário que a nomen-
clatura dos cargos, a natureza dos cargos, 
em todos os estados, seja idêntica. Não es-
tamos falando de salário, nem de contra-
tações e concursos, porque cada estado da 
Federação tem a sua musculatura finan-
ceira. Estamos falando da natureza essen-
cial dos cargos e da carreira do servidor 

do Judiciário brasileiro”, disse a deputada 
Alice Portugal.

A fixação de prazo não constava da 
redação original e foi proposta pelo depu-
tado Major Fábio (DEM-PB). Ele preten-
dia incluir um prazo de 180 dias e a de-
terminação de que o projeto contemplasse 
a isonomia salarial entre os servidores do 
Judiciário.

Segundo dados de 2010 da Fenajud 
(Federação Nacional dos Servidores do 
Judiciário nos Estados), o Judiciário bra-
sileiro possuía cerca de 313 mil servidores, 
dos quais 15.750 togados e 296.500 não to-
gados. Desses últimos, aproximadamente 
200 mil são servidores efetivos, concursa-
dos. O total de efetivos está dividido da se-
guinte maneira: 23 mil (11,5%) na Justiça 
Federal; 34 mil (17%) na Justiça do Traba-
lho; e 142 mil (71%) na Justiça Estadual. 
(Agência Câmara).



A Segurança do Trabalho, sendo a 
ciência e a arte que se dedica ao reco-
nhecimento, avaliação e controle dos 
riscos ambientais (químico, físico e 
biológico) do trabalhador, vem sendo 
aperfeiçoada diariamente, objetivan-
do atuar no ambiente de trabalho, a 
fim de detectar o tipo de agente preju-
dicial, quantificando sua intensidade 
ou concentração e tomando medidas 
de controle necessárias para resgatar 
a saúde e o conforto dos trabalhadores 
durante toda a sua vida no meio am-
biente do trabalho.

A segurança do trabalho precisa 
ser vista como um conjunto de técni-
cas, regras e recursos que sejam apli-
cadas em conjunto com as demais áre-
as de atuação das empresas, de modo 
a prevenir acidentes e doenças ocupa-
cionais, além, é claro, das perdas ma-
teriais, de forma a satisfazer por com-
pleto a empresa e seus trabalhadores. 
Assim, o enfoque preventivo, e até 
preditivo, está no centro das atenções 
atuais, em detrimento ao enfoque cor-
retivo que por muitos anos foi dado à 
segurança do trabalho. Por outro lado, 
acredita-se que não se pode falar em 
prevenção na área de segurança do 
trabalho, sem a participação efetiva 
de todos os envolvidos, independente 
de seu nível hierárquico na organiza-
ção, uma vez que a segurança tem a 
característica de estar presente em to-
dos os processos de trabalho, e porque 
não dizer de nossa vida.  

É possível perceber que o governo 
mudou a forma de fiscalizar os aci-
dentes e doenças do trabalho. Antiga-
mente um acidente ou doença só era 
considerado acidente do trabalho com 
a abertura de um documento chamado 
CAT, que sempre foi sonegado. Hoje 

o governo criou um decreto dizendo 
quais são as doenças relacionadas com 
cada tipo de atividade empresarial, e 
quando o trabalhador desenvolve uma 
patologia desta natureza, o INSS já 
considera como doença do trabalho. 
Sendo assim, o ônus da prova, que era 
do trabalhador, passou a ser da em-
presa.

As empresas têm por obrigação 
investir na segurança dos seus em-
pregados. O Brasil ocupa uma posição 
de destaque na lista dos maiores em 
se tratando de acidentes de trabalho. 
Isto reflete o despreparo de nossos tra-
balhadores, o descaso dos proprietá-
rios que preferem ter uma fatia maior 
de lucro a investir em segurança e 
treinamento. 

No ambiente de trabalho podem 
ser feitos acompanhamentos para ve-
rificar quais EPIs não são utilizados. 
A partir destas verificações, intensi-
ficarem os programas de treinamen-
to e conscientização nos pontos mais 
falhos. O apoio das reuniões da CIPA 
e dos supervisores de setores apresen-
ta-se como alternativas para melhorar 
os aspectos de segurança no ambiente 
de trabalho. Apesar da obrigatorieda-
de do uso de EPI em atividades que se 
apresentam de riscos, o objetivo prin-
cipal da legislação e do empenho da 
administração das empresas deve ser 
a garantia da saúde do trabalhador. A 
qualidade de vida no trabalho, em seu 
âmbito mais simplificado deve iniciar 
com a garantia de boas condições para 
realização do trabalho.
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Por Aline Silva Batista. 
 Advogada especialista em Segurança do Trabalho; Direito 

Material e Processual do Trabalho; Direito do Estado; Di-
reito Público e Mestranda em Ciências Políticas, Cidadania 

e Governação. Itabuna – Bahia.

Segurança do trabalho 
no ambiente do trabalho

Direito do Trabalho

Influência dos protestos
No lançamento do livro foi promovido um debate com 

a participação de Joaquim Falcão, Pierpaolo Bottini, do-
cente de direito penal da USP, e Pablo Cerdeira e Thiago 
Bottino, também professores da FGV. Na ocasião, Joa-
quim Falcão afirmou que “o grande choque do mensalão 
é a defesa da moralidade dentro do processo legal”. Ele e 
os demais concordaram que a segunda fase “se insere em 
novos tempos”, num momento de crescente desconforto 
da população com a corrupção e cobranças por punições. 

E-mail: linebatista@hotmail.com 

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

EVENTO JURÍDICO

Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, acontece em Salvador o IV Congresso 
Baiano de Direito Municipal. O evento que conta com o apoio da OAB da 
Bahia será realizado no Hotel Golden Tulip, Rio vermelho e tem como tema 
geral “Competência tributária municipal, desenvolvimento urbano e socioeco-
nômico e justiça fiscal”.

Maiores informações:
71-3243-0877 / 3243-0156
www.direitomunicipalbaiano.com.br  
contato@direitomunicipalbaiano.com.b  

IV Congresso Baiano 
de Direito Municipal

DECISÕES

SEMANA DA EXECUÇÃO TRABAHISTA

O Plenário do Conselho Nacional de 
Justiça aprovou proposta de resolução 
(Resolução 177) que altera os percentuais 
definidos como limite para despesas com 
pessoal e encargos sociais para os órgãos 
do Poder Judiciário da União. A proposta, 
aprovada por unanimidade nesta terça-
-feira (6/8), altera de 0,006% para 0,017% 
o limite imposto ao CNJ para gastos com 
pessoal e encargos sociais e reduz propor-
cionalmente os limites destinados às despe-
sas de outros órgãos do Poder Judiciário da 
União (Superior Tribunal de Justiça, Justi-
ça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleito-
ral e Justiça do Trabalho).

“A providência em questão não visa al-
terar o limite para despesas com pessoal e 
encargos sociais no Poder Judiciário, que é 
de 6% da receita corrente líquida. O acrés-
cimo no limite destacado para o CNJ impli-
ca, na verdade, redução no limite destina-
do aos demais órgãos do Poder Judiciário, 
exceto o STF, a ser feito de forma propor-
cional à atual participação no limite total 
do Poder Judiciário, mantendo inalterado, 
portanto, o limite estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal”, afirmou o presi-
dente do Supremo Tribunal Federal e do 
CNJ, ministro Joaquim Barbosa, ao apre-
sentar a proposta.

O ministro justificou a mudança na 
distribuição dos recursos pela necessidade 
de provimento de cargos e funções ao CNJ, 
criados pela Lei 12.463, de 2011, e à criação 
de duas novas estruturas no CNJ (o Depar-
tamento de Pesquisas Judiciárias e o De-
partamento de Monitoramento e Fiscaliza-
ção do Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas). Se-
gundo Joaquim Barbosa, o Conselho conta 
hoje com 114 servidores efetivos para cum-
primento de suas funções constitucionais.

Ao apresentar a proposta ao Plenário, 
Joaquim Barbosa destacou a “necessidade 
imperativa” de observância da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal pelos órgãos do Poder 
Judiciário. “O CNJ não executou, nem exe-
cutará, qualquer despesa que ultrapasse o 
limite legalmente imposto ao Poder Judici-
ário pelo artigo 20 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, também calcado no artigo 169 
da Constituição Federal”, disse o ministro.

O ministro lembrou ainda a anuência 
expressa dos presidentes dos tribunais su-
periores em relação à medida e à necessi-
dade de dotar o CNJ de meios adequados 
ao cumprimento de suas funções constitu-
cionais. A íntegra da Resolução 177 foi pu-
blicada no Diário de Justiça Eletrônico de 
quarta-feira (7/8). (ASCOM do CNJ).

A Justiça do Trabalho promove, entre 
os dias 26 e 30 de agosto, a Terceira Se-
mana Nacional da Execução Trabalhista, 
com o objetivo de acabar com um de seus 
grandes problemas: a dificuldade na exe-
cução e cobrança da dívida pela parte ven-
cedora. O evento reunirá os 24 Tribunais 
Regionais do Trabalho e terá também a 
participação do Tribunal Superior do Tra-
balho e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho.

Presidente do TST e do CSJT, o minis-
tro Carlos Alberto Reis de Paula afirma que 
a Justiça Trabalhista possui três milhões 
de ações em fase de execução, sendo que os 
100 maiores devedores respondem por 100 
mil casos. A liderança na lista pertence à 
Viação Aérea de São Paulo (Vasp), que teve 
a falência decretada em 2008. A dívida da 
empresa chega a R$ 1,5 bilhão e a Vasp é 
alvo de 4,8 mil processos. A primeira posi-
ção no ranking de pessoas físicas ficou com 
o dono da companhia falida, Wagner Ca-
nhedo, seguido por seus familiares.

O ministro Carlos Alberto Reis de Pau-
la destaca que a eficiência da execução é 
fundamental para os dois lados, pois dá 
ao vencedor o que lhe é devido e permite 
que a parte derrotada quite suas obriga-
ções. Ao longo da Segunda Semana Nacio-
nal da Execução Trabalhista, que ocorreu 

em 2012, foi registrado o pagamento total 
de R$ 643 milhões relacionados às dívidas, 
sendo que R$ 420 milhões resultaram de 
acordo entre as partes. No total, a Justiça 
do Trabalho promoveu 42.788 audiências e 
homologou 38.863 acordos.

A lista dos 100 maiores devedores é 
feita com base no Banco Nacional de De-
vedores Trabalhistas. Utilizando dados da 
Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas, 
o BNDT reúne informações sobre pessoas 
físicas e jurídicas inadimplentes na Justiça 
do Trabalho. Será incluída qualquer com-
panhia ou pessoa que não arcar com obriga-
ções estabelecidas em sentença condenató-
ria transitada em julgado. A inadimplência 
também ocorre se não ocorrer o pagamento 
em acordos judiciais trabalhistas, com o Mi-
nistério Público do Trabalho ou Comissão 
de Conciliação Prévia.

O devedor é inicialmente pré-inscrito, 
e ganha 30 dias para regularizar sua situ-
ação e evitar a positivação dos registros. 
Passado o prazo, a inclusão permitirá a 
emissão de certidão positiva ou de certidão 
positiva com efeito de negativa (quando o 
devedor oferece bens à penhora). Satisfeita 
a obrigação ou paga a dívida, o juiz respon-
sável pela execução determina a retirada 
do nome do devedor do BNDT. (ASCOM do 
TST).

CNJ aumenta limite para gastos 
com pessoal na Justiça

Justiça do Trabalho promove 
mutirão de execuções



A falta de acordo pode levar o pro-
jeto da Lei da Palmada para votação 
pelo Plenário. A redação final do proje-
to de lei (PL 7672/10) em discussão na 
Câmara dos Deputados, que estabele-
ce o direito de crianças e adolescentes 
serem educados sem o uso de castigos 
físicos, já esteve na pauta da CCJ (Co-
missão de Constituição e Justiça) por 
14 vezes. Na última semana, mais uma 
vez teve a votação adiada, desta vez por 
falta de quórum.

A proposta foi aprovada, no final 
de 2011, por uma comissão especial e 
poderia seguir para o Senado depois 
de passar pela CCJ, mas alguns de-
putados são contrários à aprovação 
da matéria sem que ela passe pelo 
Plenário.

É o caso do deputado Marcos Ro-
gério (PDT-RO), que tem obstruído as 
votações da proposta. “É um projeto 
que não poderia ter ganhado trami-
tação conclusiva. Por quê? Porque o 
Regimento Interno cita o artigo 68 da 
Constituição Federal, que proíbe a tra-
mitação conclusiva, porque esse tipo de 
projeto trata de direitos individuais. 
Então, o que aconteceu foi um atropelo 
regimental e uma ofensa à Constitui-
ção Federal.”

A deputada Érika Kokay (PT-DF), 
que presidiu a comissão especial que 
analisou o projeto, acha que existe mui-
ta incompreensão à proposta. “Existe 
um grupo de parlamentares que acham 
que educação é bater, que acham que 
as crianças podem ser submetidas a 
tratamentos cruéis e degradantes, e 
esses parlamentares não admitem que 

nós possamos reformar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA – Lei 
8.069/90), assegurando apenas uma 
coisa: o direito de crianças e adolescen-
tes serem isentos de castigo físico e tra-
tamento cruel e degradante. É somente 
isso que o projeto diz.”

O projeto da lei da palmada esta-
belece também que a União, estados e 
municípios deverão elaborar políticas 
públicas e executar ações destinadas 
a coibir o uso de agressão física ou de 
tratamento cruel ou degradante contra 
crianças e adolescentes e difundir for-
mas não violentas de educação.

Para isso, serão promovidas cam-
panhas educativas permanentes para 
a divulgação do direito da criança e do 
adolescente de serem educados sem o 
uso de castigos físicos ou de tratamento 
cruel ou degradante.

O texto prevê ainda que pais que 
maltratarem os filhos sejam encami-
nhados a programa oficial de proteção à 
família e a cursos de orientação, trata-
mento psicológico ou psiquiátrico, além 
de receberem advertência. A criança 
que sofrer o castigo físico deverá ser en-
caminhada a tratamento especializado.

Os casos de suspeita de castigo físi-
co, tratamento cruel ou degradante e os 
de maus-tratos devem ser comunicados 
ao conselho tutelar. Os profissionais de 
saúde, professores ou qualquer pessoa 
que exerça cargo público serão respon-
sáveis pela informação. A omissão re-
sultará em multa de três a 20 salários 
mínimos e, em caso de reincidência, a 
multa será aplicada em dobro. (Agência 
Câmara).
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Falta de acordo pode levar 
projeto da Lei da Palmada 
para votação pelo Plenário

FILOSOFIA DO DIREITO E DIREITOS HUMANOS 
1 -  A hermenêutica aplicada ao di-

reito formula diversos modos de 
interpretação das leis. A inter-
pretação que leva em considera-
ção principalmente os objetivos 
para os quais um diploma legal 
foi criado é chamada de

a) interpretação restritiva, por levar em 
conta apenas os objetivos da lei, igno-
rando sua estrutura gramatical.

b) interpretação extensiva, por aumen-
tar o conteúdo de significado das sen-
tenças com seus objetivos historica-
mente determinados.

c) interpretação autêntica, pois apenas 
as finalidades da lei podem dar au-
tenticidade à interpretação.

d) interpretação teleológica, pois o sen-
tido da lei deve ser considerado à luz 
de seus objetivos.

2- “Manter os próprios compromis-
sos não constitui dever de virtu-
de, mas dever de direito, a cujo 
cumprimento pode-se ser força-
do. Mas prossegue sendo uma 
ação virtuosa (uma demonstra-
ção de virtude) fazê-lo mesmo 
quando nenhuma coerção possa 
ser aplicada. A doutrina do di-
reito e a doutrina da virtude não 
são, consequentemente, distin-
guidas tanto por seus diferentes 
deveres, como pela diferença em 
sua legislação, a qual relaciona 
um motivo ou outro com a lei”. 
Pelo trecho acima podemos infe-
rir que Kant estabelece uma re-
lação entre o direito e a moral. A 
esse respeito, assinale a afirmati-
va correta.

a) O direito e a moral são idênticos, tanto 
na forma como no conteúdo prescriti-
vo. Assim, toda ação contrária à mora-
lidade das normas jurídicas é também 
uma violação da ordem jurídica.

b) A conduta moral refere-se à vontade 
interna do sujeito, enquanto o direi-
to é imposto por uma ação exterior 
e se concretiza no seu cumprimento, 
ainda que as razões da obediência do 
sujeito não sejam morais.

c) A coerção, tanto no direito quanto na 
moral, é um elemento determinante. 
É na possibilidade de impor-se pela 
força, independentemente da vonta-
de, que o direito e a moral regulam a 
liberdade.

d) Direito e moral são absolutamente 
distintos. Consequentemente, cum-
prir a lei, ainda que espontaneamen-
te, não é demonstração de virtude 
moral.

3 - Sobre as denúncias e o sistema de 
responsabilização por violação 
de Direitos Humanos, perante a 
Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos, assinale a afir-
mativa correta.

a) A Comissão poderá responsabilizar 
tanto o Estado como as pessoas natu-
rais e jurídicas, de direito público ou 
privado, que cometeram a violação, 
solidariamente.

b) A Comissão não possui competência 
para responsabilizar a pessoas natu-
rais, podendo apenas determinar a 
responsabilidade das pessoas jurídi-
cas, de direito público ou privado, que 
cometeram a violação.

c) A Comissão poderá responsabilizar 
tanto o Estado como as pessoas natu-
rais e jurídicas, de direito público ou 
privado, que cometeram a violação. 
Neste caso a responsabilidade do Es-
tado será subsidiária.

d) A Comissão não possui competência 
para atribuir responsabilidades indi-
viduais, podendo apenas determinar 
a responsabilidade internacional de 
um Estado membro da OEA.

4 - Sobre o sistema global de prote-
ção dos Direitos Humanos, assi-
nale a afirmativa correta.

a) O Direito Humanitário, a Organi-
zação Internacional do Trabalho e a 
Liga das Nações são considerados os 
principais precedentes do processo 
de internacionalização dos direitos 
humanos, uma vez que rompem com 
o conceito de soberania, já que admi-
tem intervenções nos países em prol 
da proteção dos direitos humanos.

b) A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos juntamente com a adoção 
do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos formam a Carta In-
ternacional dos Direitos Humanos, 
podendo um Estado adotar ou não os 
seus postulados.

c) O sistema global restringe-se à Carta 
Internacional dos Direitos Humanos. 
Outros tratados multilaterais sobre 
Direitos Humanos, que se referem a 
violações específicas de direitos, tais 
como Convenção Internacional con-
tra a Tortura, são facultativos e, con-
sequentemente, não são considerados 
como parte do sistema global.

d) O sistema global é composto por meca-
nismos não convencionais de proteção 
dos direitos humanos. Tais mecanis-
mos são aqueles criados por conven-
ções específicas de Direitos Humanos, 
de adoção facultativa para os Estados.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DO MêS DE JULHO DE 2013  -  1- B; 2- C; 3- B E 4-B.
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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
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- Cadeira erótica
- Tv a Cabo

Domingo à Quinta

BR 101, Km 507, Tel. 3211 8020
Itabuna – Bahia.
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“Não se pode fazer pouco caso da opinião 
da população”, destaca OAB

Serasa

Brasília – O presidente nacional 
da OAB, Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho (foto), afirmou na tarde de 
terça-feira (06), durante a divulga-
ção da pesquisa IBOPE sobre a re-
forma política, que o projeto defen-
dido pela OAB está em consonância 
com o anseio da população: “os nú-
meros demonstram que a população 
brasileira quer uma reforma que 
melhore os costumes da política do 
nosso país e que valha já no próximo 
ano”, pontuou o dirigente.

Marcus Vinicius afirmou, ain-
da, que o resultado da pesquisa 
revela um sentimento de revolta 
da população. “Esse é o sentimento 
que tem levado o povo às ruas. Há 

uma distância muito grande entre o 
desejo do cidadão e o que vem sendo 
praticado pela classe política”.

“As pessoas querem a reforma 
política para o próximo ano, que-
rem a criminalização do caixa-dois, 
e tantos outros avanços moraliza-
dores, e o Congresso nacional não 
pode fazer pouco caso da opinião da 
população brasileira”, afirmou.

O resultado da pesquisa, realiza-
da entre 27 e 30 de julho, demonstra 
que 84%, dos 1.500 entrevistados, 
são favoráveis às manifestações de 
rua. Os dois sentimentos que mais 
teriam motivado as manifestações 
seriam a revolta (37%) e a sensação 
de abandono (32%).

O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que irá suspen-
der o repasse de dados dos eleitores para a Serasa. A presi-
dente do TSE, ministra Cármen Lúcia, defendeu a suspen-
são imediata do acórdão e a análise da legalidade da medida 
pelo plenário da corte. Outros ministros que integram o TSE 
já adiantaram que o repasse de dados é ilegal. O acesso foi 
determinado por um acordo de cooperação técnica, publica-
do no último dia 23 no Diário Oficial da União. 

CONSELHO FEDERAL DA OAB



Direito
Imobiliário

Por Vercil Rodrigues.
Vercil Rodrigues, Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. 
Membro-Idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e autor do livro: “Breves Análises Jurídicas” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia. (73) 9134 5375 | 3613 2545 | 8852 2006
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1- Meu vizinho de prédio me 
falou que eu posso utilizar o meu 
Fundo de Garantia Por Tempo 
de Serviço (FGTS) para amorti-
zar ou quitar o meu imóvel. Isso 
é verdade? Letícia Oliveira.

 
Letícia, ao financiar um imóvel a 

sensação é de um bem estar inigua-
lável e de conquista da tão sonhada 
“casa própria”. Mas é preciso uma or-
ganização para que quando as pres-
tações começarem a chegar não cair 
na inadimplência.

O problema é que os financiamen-
tos na maioria das vezes são longos, 
entre 10 a 25 anos ou até mais, e no 
decurso desse tempo diversos con-
tratempos poderão ocorrer, desem-
prego, doença grave, dentre outros. 
Mas o que poucos mutuários sabem 
é que, nesse caso, o saldo do Fundo 
de Garantia Por Tempo de Serviço 
(FGTS) pode ser usado para liquidar 
ou amortizar a sua dívida. Ou seja, 
o cidadão-mutuário pode utilizar seu 
FGTS para abater parte das presta-
ções, reduzir o valor do financiamen-
to com pagamento da poupança, as-
sim como para amortizar ou quitar 
o saldo devedor de seu financiamen-
to. Portanto, Leticia e possível sim. 
Aconselhamos a procurar o setor res-
ponsável do FGTS da Caixa Econômi-
ca Federal (CEF) de sua cidade.

2- Como posso usar o Fundo de 
Garantia Por tempo de Serviço 
(FGTS) para amortizar ou quitar 

o meu imóvel? Sérgio Cardoso.

Sérgio, utilizar ou não o FGTS 
para reduzir dívidas imobiliárias é 
um opção de cunho pessoal. E a qual-
quer momento o benefício pode ser 
utilizado no contrato habitacional, 
desde que sejam cumpridas as regras 
para sua utilização.

Embora o recurso do fundo possa 
ser disponibilizado para quitar dívi-
das, existem regras para que isso seja 
possível. Contudo é bom ficar atento 
porque só terá direito de sacar o be-
neficio para esse fim que não possuir 
outro imóvel residencial, tiver mais 
de três anos de conta vinculada do 
FGTS, residir ou trabalhar no mes-
mo município de localização do imó-
vel e a divida com o imóvel deve ser 
de pelo menos três parcelas do valor 
do financiamento. Além disso, para 
sacar o benefício e programar a qui-
tação das parcelas do financiamento 
o trabalhador precisa ter um volume 
de saldo suficiente para garantir o 
pagamento de, no máximo, 80% do 
valor da parcela nos próximos 12 me-
ses. E não é possível pagar 100% do 
valor da parcela com o FGTS. Além 
do mais é preciso respeitar as regras 
de enquadramento de utilização do 
fundo, divulgados pela Caixa Econô-
mica Federal. Se o mutuário utilizou 
o benefício na aquisição, somente 
poderá utilizar o recurso novamente 
para amortização parcial ou total da 
dívida e ou pagamento de parte da 
prestação a cada dois anos.

Os interessados em mandar perguntas sobre o tema Direito Imobiliário para o 
Dr. Vercil Rodrigues, encaminhar para o e-mail: vercil5@hotmail.com

CONSULTA CONDOMINIAL

O plenário do Senado rejeitou na 
quarta-feira (7/8) o nome de Welling-
ton Saraiva para ocupar uma cadeira no 
Conselho Nacional de Justiça. Embora a 
votação tenha sido de 38 votos a favor e 
21 contra, Saraiva não atingiu os 41 votos 
necessários para a aprovação. Ele atua no 
CNJ desde 2011 e foi indicado para recon-
dução ao cargo. O conselheiro passou por 
sabatina e foi aprovado na Comissão de 

Constituição e Justiça, mas, como não foi 
aprovado no Plenário, não pode ser indica-
do novamente. Na mesma sessão, os sena-
dores aprovaram outras indicações para o 
Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) e para o Conselho Nacional de 
Justiça. Leonardo Henrique Carvalho e 
Leonardo Farias Duarte foram aprovados 
para o CNMP e Fabiano Augusto Silveira 
e Ana Maria Duarte para o CNJ. 

Recondução negada



Legislação desatualizada
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DIREITO INTERNACIONAL

ESTUDA - O direito se transforma 
constantemente. Se não segues seus 
passos, serás cada dia um pouco 
menos advogado; 
PENSA - O direito se aprende 
estudando, mas se exerce pensando; 
TRABALHA - A advocacia é uma área 
de fadiga posta a serviço da justiça; 
LUTA - Teu dever é lutar pelo Direito 
mas no dia em que encontrares o 
Direito em conflito com a Justiça, lute 
pela Justiça; 
SÊ LEAL - Leal para com teu cliente, 
a quem não deves abandonar até 
que compreenda que é indigno de ti. 
Leal com o adversário, ainda mesmo 
que ele seja desleal contigo. Leal para 
com o juíz, que ignora os fatos e deve 
confiar no que tu dizes e que, quanto 
ao direito, vez por outra, deve confiar 
no que tu lhe invocas; 
TOLERA - Tolera a verdade alheia na mesma 
medida em que seja tolerada a tua; 
TEM PACIÊNCIA - O tempo se vinga 

das coisas que se fazem sem a sua 
colaboração; 
TEM FÉ - Tem fé no direito, como o 
melhor instrumento para a convivência 
humana; na justiça, como destino 
normal do direito; na paz, como 
substituto da justiça; e, sobretudo, 
tem fé na liberdade sem a qual não há 
direito, nem justiça, nem paz; 
ESQUECE - A advocacia é uma luta de 
paixões. Se, em cada batalha, fores 
enchendo a tua alma de rancor, chegará 
um dia em que a vida será impossível 
para ti. Terminado o combate, esquece 
logo tua vitória, como tua derrota; 
AMA TUA PROFISSÃO - Trata-se de 
considerar a advocacia de tal maneira 
que, no dia em que teu filho te 
peça conselho sobre o seu destino, 
consideres uma honra para ti, propor-
lhe que se torne ADVOGADO...
 

(Texto de Eduardo J. Couture) 

Durante o lançamento do livro 
“Mensalão - Diário de um Julgamen-
to”, organizado pelo professor de direi-
to constitucional da FGV Rio, Joaquim 
Falcão, o advogado Antonio Carlos de 
Almeida Castro, o Kakay, que defendeu 
o publicitário Duda Mendonça, absolvi-
do no julgamento do mensalão, discor-
dou da interpretação de Falcão de que os 
ministros do Supremo Tribunal Federal 
devem analisar, diante da “impaciência 
das ruas”, se os embargos infringentes 
não serão usados como uma estratégia 

da defesa para postergar o julgamento. 
“Sou um grande admirador do profes-
sor Joaquim, mas quando ele fala em 
fazer um julgamento de um processo 
criminal com o olhar das ruas, eu fico 
estarrecido”, afirmou Kakay. Ele defen-
deu ainda a importância dos embargos 
infringentes. “Eu acho que não deveria 
ter os embargos infringentes só para os 
que tiveram quatro votos. Eu não tenho 
dúvida de que se o meu cliente tivesse 
sido absolvido com um só voto, eu faria 
os embargos infringentes.” 

Um promotor na Inglaterra está 
sendo acusado de chamar de preda-
dora sexual uma menina de 13 anos 
que foi vítima de pedofilia. Durante 
o julgamento, Robert Clover também 
teria dito que a adolescente era sexu-
almente experiente e agia de maneira 
provocante. O Ministério Público in-
glês anunciou, na quarta-feira (7/8), a 
abertura de procedimento para apurar 
a conduta do promotor. Clover tam-
bém foi afastado de todos os casos de 
crimes sexuais até que a apuração seja 
concluída.

Na Inglaterra, é crime fazer sexo 
com menores de 16 anos, ainda que o 
jovem concorde. Pela lei no país, só a 
partir dos 16 anos é que o adolescen-
te tem permissão para se relacionar 
sexualmente. Como a maioridade pe-
nal começa aos 10 anos, a combinação 
pode, em tese, causar situações contra-
ditórias. Na teoria, dois adolescentes 
que fizerem sexo podem ser acusados 
um de cometer crime contra o outro. 
Na prática, quando a idade dos par-
ceiros é parecida, o Ministério Público 
acaba deixando para lá.

Embargos infringentes

Promotor é afastado por chamar 
adolescente de predadora sexual

A reabilitação profissional é uma le-
gislação da Previdência Social, prevista 
na Lei nº 8.213, de 1991, segundo a qual 
os segurados podem exigir, a qualquer 
tempo, na via administrativa ou judicial, 
serviços de grande valor. Isso porque o 
objetivo é colocar o infortunado no limi-
te de sua possibilidade 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 rendimentos de seu trabalho.

A legislação previdenciária estabelece 
que a prestação relativa à reabilitação pro-
fissional é devida em caráter obrigatório 
aos segurados, inclusive aos aposentados.

Estando concluído o processo de reabi-
litação, ordem as normas previdenciárias 
do que o INSS emita certificado individu-
al, indicando as atividades que poderão 
ser exercidas pelo segurado.

Entretanto, estas normas geralmente 
são descumpridas pelo INSS. Assim, den-
tre os segurados da Previdência Social 
com prioridade para serem encaminhados 
ao Programa de Reabilitação Profissional 
estão os beneficiários que estão em gozo 
do Auxílio-Doença Previdenciário (31) e 
o Auxílio-doença Por Acidente de Traba-
lho (91). O atendimento aos beneficiários 
passiveis de reabilitação profissional de-
verá ser descentralizados, funcionando 
conduzido por equipes técnicas constitu-
ídas por peritos médicos e por servidores 
de nível superior em atribuições de ava-
liação e orientação profissional.

Para o desenvolvimento da Reabili-
tação Profissional do segurado, é neces-
sário que a Previdência social forneça 

os seguintes recursos materiais: órteses 
(aparelhos para correção ou  comple-
mentação de funcionalidade); próteses 
(aparelhos para substituição de membros 
ou partes destes);  auxilio-transporte ur-
bano, intermunicipal e interestadual); 
auxilio-alimentação, diárias; implemento 
profissional e instrumento de trabalho. 
Para o trabalhador que tiver alguma al-
teração patológica, proveniente de doen-
ça ou acidente, que estiver impossibilita-
do de desenvolver atividade profissional 
para qual tem aptidão, a legislação previ-
denciária lhe garante o benefício Auxílio-
-Doença. Ficando constatado que a ca-
pacidade é total e definitiva para a vida 
laborativa, fará jus à Aposentadoria por 
Invalidez, entretanto, se a capacidade for 
parcial, o trabalhador segurado estará 
inapto para a sua atividade profissional, 
porém, poderá exercer outras atividades. 
Assim, deve ser inserido pela Previdência 
Social no Programa de Reabilitação Pro-
fissional, visando lhe habilitar em ativi-
dade diversa da que exercia.

Desse modo, poderá viver dignamente 
com os rendimentos de seu trabalho. Se 
mesmo passando pelo Programa de Rea-
bilitação Profissional, não houver possi-
bilidade de habilitação em outra ativida-
de, estará insuscetível de reabilitação, o 
que fará jus à conversão de Auxílio-Doen-
ça em Aposentadoria por Invalidez, como 
determina a legislação previdenciária.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado. Especialista em Advocacia Previdenciária, Asses-
sor 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.

Programa de 
reabilitação profissional

marcosconrado653@hotmail.com

Direito 
Previdenciário

Decálogo do Advogado

Durante o evento Fóruns Estadão Brasil Competitivo: Modernização do Traba-
lho, na terça-feira (6/8), sindicalistas e empresários apontaram a necessidade de mu-
dança na legislação trabalhista, que segundo eles tiram a competitividade do Brasil 
no mundo. Os participantes concluiram que a legislação em vigor é complexa e ana-
crônica, e a insegurança jurídica é tão grande que qualquer acordo assinado entre 
trabalhadores e empresas não é definitivo, pois pode ser anulado pelo Judiciário. 



DIREITOS - O Sr. está à fren-
te da OAB, subseção de Ilhéus, 
completando oito meses de ges-
tão. Qual a sua avaliação do pe-
ríodo?

Marcos Flávio Rhem da 
Silva - Inicialmente, gostaria de 
agradecer aos demais membros da 
diretoria a aos diversos colegas e 
amigos que estão nos ajudando a 
administrar a subseção de Ilhéus, 
que congrega advogados da nossa 
cidade, como também de Itacaré, 
Uruçuca, Maraú, Una e Canaviei-
ras e, ao longo desse período conse-
guimos trazer de volta para Ilhéus, 
depois de muitos anos, os cursos te-
lepresenciais da AASP(Associação 
dos Advogados de São Paulo), os 
quais estão contando com a presen-
ça de vários advogados, cujas aulas 
estão sendo assistidas na Faculda-
de Madre Thaís,  firmamos diver-
sas parcerias que beneficiam os 
colegas, realizamos cursos sobre o 
Processo Judicial Eletrônico, parti-
cipamos do Congresso Nacional de 
Direito organizado pela comissão 
de formatura da 3ª Turma de Di-
reito da Faculdade de Ilhéus, pres-
tamos uma justa homenagem às 
Advogadas, no dia internacional da 
mulher, realizamos, pela primeira 
vez no interior do Brasil, a Carava-
na da Abrat (Associação Brasileira 
dos Advogados Trabalhistas) e o 
Congresso Nordestino de Direito 
do Trabalho, eventos ocorridos no 
mês de junho e que contaram com 
a nata de advocacia juslaboralista 
nacional, tendo como palestrantes 
o ex-presidente do Conselho Fe-
deral da OAB, o renomado Cézar 
Britto, o Presidente da Abrat, Dr. 
Antonio Fabrício Conçalves, a De-
sembargadora Corregedora do 
TRT-1, Salete Macaloz, o Presiden-
te da ABAT, Eliel Teixeira, o Mi-
nistro do TST, Claúdio Brandão, 
o Corregedor do TRT- 5, Dr. Val-
tércio Ronaldo de Oliveira, dentre 
outros, sendo que ainda tivemos as 
presenças ilustres da Presidente 
do nosso Tribunal, Dr. Vânia Cha-
ves, do Procurador Chefe do Minis-
tério Público do Trabalho, Dr. Pací-
fico Rocha, dentre outras. Fizemos 
uma pequena reforma na sala dos 
advogados da Justiça do Trabalho, 
onde, inclusive, implantamos In-
ternet, uma reivindicação antiga 
dos colegas advogados; temos par-
ticipado ativamente das discussões 
de todos os problemas atinentes 
aos municípios que integram a sub-
seção, sendo que fomos convidados 
para intermediar a desocupação 
do Palácio Paranaguá, que estava 
sendo ocupado pacificamente por 

estudantes que reivindicavam a re-
dução nos preços das passagens de 
ônibus, além de outras ações e, se-
guramente, ao longo dos três anos 
do mandato,  com o apoio da classe, 
iremos realizar muito mais.

DIREITOS - O Sr. irá reali-
zar outros eventos jurídicos?

MFRS - Sim, pretendemos re-
alizar, no mínimo, dois grandes 
eventos de grande magnitude por 
ano, a exemplo dos dois que ocor-
reram no mês de junho e, gostaria 
de adiantar que Ilhéus sediará a 
próxima Conferência Estadual dos 
Advogados que acontecerá em se-
tembro de 2014, evento esse que 
contará com cerca de 1.800 advo-
gados de todo o Estado da Bahia, 
o qual tem a parceria com a OAB 
de Itabuna, sendo que aporesentei 
a candidatura no Colégio de Presi-
dentes ocorrido no mês de maio e 
contou com o apoio maciço dos 31 
presidentes de subseções.

No mês de setembro, mais preci-
samente, entre os dias 24 e 27, reali-
zaremos a Semana Jurídica em par-
ceria com a Faculdade Madre Thaís, 
evento organizado pelo professor e 
coordenador do curso de direito da 
instituição mencionada, o advoga-
do Josevandro Nascimento, o qual é 
membro diretor da nossa ESA(Escola 
de Advocacia). NO ano de 2014, além 
da conferência estadual, teremos um 
seminário a nível nacional, além de 
diversos cursos e palestras.

DIREITOS -  Estamos acom-
panhando a celebração de di-
versos convênios para os advo-
gados. Como estão sendo feitos 
e quais são os parceiros da 
OAB de Ilhéus?

MFRS - Ao longo do nosso man-
dato, celebramos inúmeras parce-
rias, onde conseguimos descontos 
diversos para os advogados inscri-
tos na nossa subseção, sendo que 
os advogados do interior pagam o 
mesmo valor de anuidade que os de 
Salvador e nós quase não temos be-
nefícios, ao contrário dos colegas da 
capital e, com o nosso conhecimen-
to, procuramos empresas de ramos 
diversos e conseguimos descontos 
para advogados(as), estagiários, 
alguns extensivos aos familiares, 
citando como exemplos diversos 
restaurantes como Kenichi Grill, 
Vesúvio, Maróstica, Alimentar, 
Rosa dos Ventos, Churrascaria Re-
canto Gaúcho, Volp Club, a Rede 
de Farmácias Cidade Nova, a Loja  
Beauty Baby, a loja de Decorações 
Zum, a Clínica de Olhos Cenoe, a 
Danny Festas e Eventos, especia-

lizada em festas infantis, a Bella 
Casa Móveis Modulados, a Facul-
dade Madre Thais, Faculdade de 
Ilhéus(Cesupi), Praça do Mestre, a 
Academia Inove, “Studio de Pilates 
Júlia Mendonça, além de óticas, 
laboratórios de análises clínicas, 
dentre outras e ainda estamos ne-
gociando com muitas empresas e, 
brevemente, a lista será ampliada.

DIREITOS - O Sr. pode infor-
mar como funcionam os descontos?

MFRS - Os advogados(as), 
estagiários (as) bastam apenas 
apresentar, nos estabelecimentos 
conveniados, a carteira da OAB ou 
da CAAB e passam a usufruir dos 
descontos, os quais variam de 5 até 
30%, a depender do local, sendo que 
alguns também foram ampliados 
para familiares, como a Faculdade 
Madre Thaís, que concede descon-
tos de 10% nas mensalidades para 
os cônjuges, filhos e dependentes, 
do mesmo modo, a Bella Casa Mo-
dulados e a Danny Festas.

DIREITOS - Como está a si-
tuação da sede própria?

MFRS - Este é um sonho anti-
go dos nossos colegas advogados, 
sendo que a nossa subseção tem 78 
anos, sendo a mais antiga do inte-
rior da Bahia e merecemos a nossa 
sede, a qual será adquiria em bre-
ve, contando com o apoio irrestrito 
do Presidente Luiz Viana e de toda 
a diretoria do Conselho Seccional, 
além da chancela do Presidente 
do Conselho Federal, Dr. Marcos 
Vinicius, e, posso assegurar que 
teremos uma sede digna, ampla e 
muito bem localizada, ideal para 
atender os anseios da nossa classe. 

  
DIREITOS - O dia 11 de 

agosto é feriado forense. Have-
rá alguma comemoração feita 
pela subseção de Ilhéus?

MFRS - Esse foi o dia em que 
houve a implantação do primeiro 
curso jurídico no Brasil, sendo que é o 
dia do advogado. Ocorre que, no ano 
corrente, irá coincidir com o dia dos 
pais e, a fim de atender às reivindica-
ções dos advogados, os quais pediram 
que realizássemos as festividades 
em outra data, visando a celebração 
como os seus filhos e familiares, ire-
mos fazer uma grande festa no dia 
17 de agosto, a qual ocorrerá no Iate 
Clube de Ilhéus, a partir do meio dia, 
onde haverá uma grande confrater-
nização da classe, inclusive com sor-
teio de dezenas de brindes e música 
ao vivo, aproveitando o ensejo para 
convidar todos os colegas para que 
possam prestigiar.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Mar-
cus Vinícius Furtado Coêlho, disse que é inconstitucional 
o fornecimento de dados privados de cidadãos sem ordem 
judicial. Ele criticou o acordo de cooperação técnico entre 
o TSE e a Serasa. Coêlho defendeu a revogação do acordo 
e disse que, se isso não ocorre, a entidade pode protocolar 
uma ação judicial com um pedido de suspensão. 

45- É de toda confiança e prudência que, uma vez 
encerrada a causa, o advogado apresente ao cliente 
um demonstrativo das despesas processuais (prepa-
ro, custas, diligências que, para esses fim, recebeu, 
acompanhado do respectivo saldo, solicitando a con-
cordância e assinatura dele no respectivo documentos. 
No caso de discordância, deve o causídico ajuizar ime-
diatamente a competente ação de prestação de contas 
(CPC, art. 916).

46- O advogado novato, logo saberás que teu tra-
balho não se restringe ao escritório e nem ao fórum. 
Escravo dos prazos, evita levar trabalho para teu lar. 
Ainda assim, à noite, deitado, nem sempre te desliga-
rá do tema de teus processos, lembrando de argumen-
to ou texto legal que poderá utilizar ou que deixastes 
de usar em arrazoados.

47- Por falta de experiência o profissional novato 
demora a aprender quando, por exemplo, na inqui-
rição de testemunhas, deve calar. Se por exemplo, a 
prova já produzida é convicente, suficiente, não há 
por que inquirir mais testemunha, sua, se seu não é o 
ônus da prova, ou da parte contrária, se esta nada de-
clarou de comprometedor, dado o risco de fazer prova 
contrária ao seu cliente. Quando souberes as ocasiões 
em que é mais proveitoso calar, podes ter certeza de 
que estás amadurecendo na profissão.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Ilhéus sediará 
Conferência Estadual 

dos Advogados em 2014, 
e contará com cerca de 

1.800 advogados

Acordo inconstitucional

1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.
2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda
5-	Animus	confitendi	=	Intenção	de	confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8-	Error	facti	=	Erro	de	fato
9- Error in persona = Erro sobre a pessoa
10-	Ex	vi	=	Por	efeito	de,	por	força,	em	

decorrência
11- Facies = Forma exterior
12-	Ficta	confessio	=	Confissão	ficta	ou	fictícia
13-	Gratia	argumentandi	=	Apenas	pelo	favor	de	

argumentar
14- Hic ET nunc = Aqui e agora
15-	In	dúbio	pro	libertate	=	Em	dúvida	pela	

liberdade.

Entrevista com MARCOS FLáVIO RHEM DA SILVA 
presidente da OAB Subseção de Ilhéus 
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O Tribunal de Justiça da Paraíba promoverá 
concurso para juiz substituto no segundo semes-
tre de 2013. O Tribunal iniciou a fase preliminar 
de coleta de informações para definição de vagas e 
contratação da empresa que irá organizar o concur-
so. Segundo o juiz auxiliar da presidência, Antônio 
Silveira Neto, existem 51 vagas para juiz no TJ-PB. 
O magistrado informou também que o motivo prin-
cipal do déficit de juizes é a pequena quantidade de 

aprovados nos certames já feitos. De um total de 
5.117 inscritos, foram aprovados no último concurso 
apenas 24 candidatos. Segundo um levantamento 
preliminar, faltam magistrados para as comarcas 
de Alhandra, Belém, Cabedelo, Caiçara, Cajazeiras, 
Catolé do Rocha, Conceição, Guarabira, Itaporanga, 
Mamanguape, Patos, Piancó, Pombal, Princesa Isa-
bel, Rio Tinto, Santa Rita, São João do Rio do Peixe, 
Sousa, Campina Grande e João Pessoa.

O Cespe será a banca organizadora do concurso para pre-
enchimento 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 aprova-
ção em seis etapas: objetiva seletiva, prova escrita, investiga-
ção social, exame psicotécnico e de sanidade física e mental, 
prova oral, prova de tribuna e, por último, a avaliação de tí-
tulos. Todas as fases do concurso serão feitas em Rio Branco.

TJ-PB promove
concurso para juiz 

Concurso para
promotor no Acre

               CONCURSOS PELO BRASIL



que pode ser remido assim: escolas 
de funcionem ensinem de verdade, 
com mesas, cadeiras, livros, papel 
e lápis; hospitais bem aparelhados, 
dispondo de gaze, algodão, mercúrio, 
remédios, e com médicos que compa-
reçam ao serviço e trabalhem, e não 
apenas registrem a presença e saiam 
para seus empregos particulares; re-
médios para serem, distribuídos a 
quem precisa e não pode comprar; 
punição severa para os corruptos, e 
afasta-los do governo; infraestrutu-
ra (boas estradas, água encanada, 
luz, esgoto). São coisas e situações 

práticas e simples e já expostas à 
exaustão, sem nenhuma necessidade 
de consulta popular, pois o povo já 
disse, insistentemente o que deseja 
e do que precisa.

Não quer e nem precisa mais é de 
embromação plebiscitária. Continu-
ar a jogar nosso dinheiro fora.

O resto é enganação. E que Deus 
tenha piedade de nós.Cursava eu o quarto ano primário, 

usando como o chamado livro de leitu-
ra, denominada Crestomatia, na ver-
dade uma antologia de textos de vários 
autores, na qual a maior quantidade 
era composta de contos. Um desses 
contos era de autoria do festejado inte-
lectual maranhense, Emílio de Mene-
zes e se chama “O PLEBISCITO”.

Narra uma conversa em família, 
ao redor da mesa do jantar quando, 
em certo momento, o filho da família, 
um garoto, pergunta ao pai: pai, o que 
é plebiscito?  O pai não respondeu de 
logo. Calou-se e o filho insistiu, “pai, 
o que é plebiscito?” A mãe do infante, 
dirigiu-se ao marido: “ó homem, diga 
logo que você não sabe, e vá ao dicio-
nário e, depois esclareça , responda ao 
seu filho o que é plebiscito”.

O “velho” que também não sabia 
o que seria esse tal de plebiscito, re-
solveu não proclamar sua ignorância 
a respeito daquela palavra, e, fugindo 
à simplicidade de dizer que não sabia 
- (ninguém sabe tudo, - “Eu Sei Tudo” 
era uma revista mineira que circulou 
até meado do século 20), - resolveu 
percorrer o tortuoso caminho da men-
tira, da enganação, da embromação, 
tal como vemos nestes dias, através 
de nossas autoridades, e afirmou que 
nada diria e, rispidamente, que só as-
segurou aquela não era hora para dis-
cutir aquele assunto, que mais tarde 
ele responderia. A sua mulher, mãe da 
criança, interveio novamente e acon-
selhou o marido informar logo que não 
sabia o significado de daquela palavra 
e que pegasse o dicionário e juntos des-
cobririam.

O conselho foi rejeitado mais juma 
vez.

 Como todos insistissem em obter 
de logo uma resposta concreta, o che-
fe da família mostrou-se aborrecido, 
levantou-se da mesa pretextando que 
a fome já lhe passara e iria descansar. 
Dito isto, levantou-se e foi para a bi-
blioteca onde pegou o dicionário e viu 
o que era queria dizer aquela lavra es-
tranha. Isto posto, demorou o suficien-
te e retornou à mesa e, fingindo aborre-

cimento, informou com ar professoral: 
“Plebiscito vem da Roma antiga, de-
creto aprovado em comício popular, 
obrigatório, apenas, para os plebeus. 
Consulta sobe questão específica, feita 
diretamente ao povo, tipo sim ou não.”.

Portanto, plebiscito é uma consulta 
popular sobre “questão específica”. A 
embromação que se quer fazer agora, 
gastando nosso dinheiro inutilmente, 
envolve um sem número de questões 
e, quem já viu as propostas percebeu o 
vazio que era representam, sem qual-
quer objetividade e utilidade, além de 
sua grande quantidade, quando deve-
ria ser , tão somente, “uma questão 
específica” (HOUAISS), e a coisa como 
está posta até agora traduz-se num 
verdadeiro emaranhado de difícil com-
preensão e de mais difícil resposta. 
Embromação mesmo!

Quando os militares brasileiros 
começaram a empenhar-se para abo-
canhar o poder, após a renúncia de 
Jânio, não queriam permitir a posse o 
vice-presidente, João Goulart, e, como 
não tinham apoio popular, resolveram 
fazer um plebiscito, consultando o povo 
para que fosse escolhida a forma de go-
verno desejada entre parlamentarismo 
e presidencialismo. Parlamentarismo 
com Jango na posição de Primeiro Mi-
nistro, ou Presidencialismo, não sei 
como, pois Jango, segundo os podero-
sos , não poderia assumir a presidência 
no momento. 

O povo escolheu o parlamentaris-
mo como um caminho para permitir a 
permanência de Jango no poder, então 
como Primeiro Ministro, o que efetiva-
mente ocorreu durante a efêmera vida 
do parlamentarismo brasileiro, aqui 
lembrado tão somente como exemplo 
de como ocorre o plebiscito e sua ser-
ventia para a utilização de um plebis-
cito de forma tecnicamente correta, 
diferentemente dos questionamentos 
postos hoje pelos mandachuvas do mo-
mento.

Ademias de tudo isso, já foi dito 
aos gritos pelo povo nas ruas, que 
também escreveu diversos cartazes a 
respeito, informando o que deseja, e 

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado trabalhista, Ex-presidente da OAB/BA e 

Membro Honorário da Academia de Letras Jurídicas 
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