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CONSELHO FEDERAL DA OAB

DECISÕES

308 x 46: Câmara 
mantém Exame 

de Ordem

O Tribunal de Justiça 
da Bahia regulamentou a 
formação de colegiado para 
julgamento de crimes come-
tidos por organizações crimi-
nosas. A Resolução 23/2013, 
aprovada em sessão plená-
ria, foi publicada na edição 
de 3 de outubro do Diário da 
Justiça Eletrônico. O julga-
mento por colegiado de práti-
cas do crime organizado está 
previsto na Lei 12.694/2012, 
que permite o modelo em 
procedimentos investigató-
rios, processos judiciais e 
execuções penais ou para a 
fiscalização do cumprimen-
to de penas aos integrantes 
destes grupos.

TJ-BA regulamenta colegiados
para julgar crime organizado
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“Vejo com grande otimismo 
que o TRT5 está entrando 

definitivamente na era digital”

Entrevista com o Dr. Valtércio ronalDo De oliVeira
- Desembargador eleito para presidir o TRT5 

- Tribunal Regional do Trabalho da Bahia.

Aprovação na 1ª 
fase do Exame da 
OAB valerá para 
nova tentativa



Brasília – A diretoria do Conselho 
Federal da OAB comemorou na noite 
desta quarta-feira (09), o resultado 
da votação na Câmara dos Deputa-
dos, que rejeitou, de forma definiti-
va, a proposta que propunha o fim do 
Exame de Ordem.

“Essa é uma vitória da cidadania 
brasileira, conquistada por meio do 
diálogo da OAB Nacional com o Con-
gresso”, afirmou o presidente da enti-
dade Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

O presidente da OAB reafirmou 
que “a capacitação é indispensável 
para a adequada defesa do cidadão. 
Daí decorre a importância da ma-
nutenção do Exame de Ordem como 
critério de seleção dos que possuem 
o mínimo de conhecimento jurídico 
para bem orientar e defender os di-
reitos e interesses dos cidadãos”.

“Não podemos condenar as pesso-
as, especialmente a população mais 
carente, a um profissional sem prepa-
ro suficiente para exercer o papel de 

garantidor da cidadania”, destacou 
Marcus Vinicius.

A votação - A proposta foi apresen-
tada como último destaque durante a 
votação do projeto que tratava do pro-
grama “Mais Médicos”, causando con-
trariedade entre os parlamentares. 
Líderes de diversos partidos se inter-
calaram nos microfones reclamando 
da votação da emenda, que já havia 
sido rejeitada pela comissão mista.

Os parlamentares classificaram a 
inclusa da emenda no texto como um 
“jabuti”, o que no jargão do Congres-
so significa que ela era estranha ao 
tema em análise.

A votação acabou por rejeitar a 
proposta, reafirmando a indispen-
sabilidade do Exame de Ordem, 
com 308 votos a favor e apenas 46 
contra.

308 x 46: Câmara mantém Exame de Ordem

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
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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

Parabenizo a equipe do jornal Direitos por conseguir 
a cada edição nos surpreender com matérias e entrevistas 
primorosas e contributiva sob o ponto de vista intelectual. 
Sem dúvida está no rol dos melhores jornais da Bahia. 

Sávio de Melo, Empresário. Vitória da Conquista.

Parabéns Vercil Rodrigues, comandante maior do jornal 
Direitos pela qualidade do mesmo e agradecimentos especial 
pela disponibilização 100% do conteúdo on line via www.jor-
naldireitos.com onde leio todos os meses.

Leonice Lins.  Advogada. Itabuna – Bahia.

Parabenizamos a equipe do jornal Direitos 
na pessoa do seu editor Vercil Rodrigues, por 
nos ofertar um jornal com qualidade inigualável. 
Quanto à última edição (Direitos nº 56) especial 
destaque para a entrevista com a professora Ro-
semeire Guerra. Ela além de demonstrar compe-
tência impar, conta também com uma equipe de 
colaboradores impar, pois como ela mesmo falou, 
seria impossível fazer um bom trabalho se não 
contasse com a colaboração de todos: alunos, pais 
e professores. Parabéns ao Jornal Direitos e pa-
rabéns também para a guerreira Rose Guerra..

Luciana do Carmo,  Professora. Ilhéus – 
Bahia.

CONSELHO FEDERAL DA OAB

52- Aprende a valorizar o que obtiveste com 
muito trabalho e dificuldades, Pois, maior é o 
mérito de tudo o que se conquista com esforço 
e sacrifício.

53- Procura amar o teu ofício, porque só se 
faz bem e perfeito aquilo de que se gosta, em 
que se põe ardor, dedicação, sentimento, amor.

54- O estudante de Direito leva para a ad-
vocacia o encantamento pela futura profissão, 
comumente adquirida na Faculdade. Com o 
transcurso do tempo, já no exercício profissio-
nal, não raro decepciona-se com a ramerrão, 
prosaísmo, as práticas e o meio adverso do Fó-
rum.

55- Noviço no ofício, acostuma-te a fazer da 
atividade profissional, no tocante à lisura, re-
tidão, moralidade, a projeção da vida privada, 
inseparável uma da outra, cercando ambas de 
honradez, dignidade, humanidade, solidarieda-
de, espírito público.

56- Do advogado, a cuja porta a sedução e a 
tentação batem co  freqüência , exige-se, mais 
do que em outras profissões, retidão de caráter, 
sólida formação ética e moral, conduta ilibada.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advo-
gados” de Benedito Calheiros Bomfim
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Senado Federal

Advogado do Diabo

 “Mandamentos” da Advocacia

UE padroniza direito de
acusado de falar com advogado

O Senado aprovou projeto 
de lei que inibe a criação de no-
vos partidos e evita o troca-troca 
entre legenda. O texto agora irá 
para sanção da presidenta Dil-
ma Rousseff, mas as regras não 
valem em 2014 para os partidos 
criados neste ano. O projeto pre-
judica os novos partidos porque 
restringe o acesso ao dinheiro do 
Fundo Partidário e ao tempo de 
propaganda na TV. O projeto de 

lei, que já havia sido aprovado 
pela Câmara dos Deputados e 
tramitava no Senado Federal, foi 
suspenso pelo ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal, em abril. O texto era 
acusado de ser casuístico: seu 
propósito seria dificultar a cria-
ção da Rede. O STF derrubou a 
liminar e liberou a votação. As 
informações são do jornal Folha 
de S.Paulo.

Para o povo, em geral, um advogado do 
diabo é todo aquele que defende uma causa 
ou ideia contrária ao interesse geral. O termo 
teve origem na Igreja Católica. Sempre que é 
iniciado um processo de canonização um ad-

vogado do diabo é nomeado pela Igreja, para 
descobrir os defeitos e fraquezas daquele a 
quem se pretende santificar. Em latim: Advo-
catus diaboli, sendo o seu oponente chamado 
Advocatus Dei (Advogado de Deus).

Diz a lenda que, quando Deus liberou o 
conhecimento sobre ADVOGAR, determi-
nou que aquele que soubesse ficaria restri-
to a um grupo muito selecionado de sábios. 
Mas, em algum momento neste pequeno 
grupo, alguém traiu as determinações di-
vinas…

Aí¬ aconteceu o pior!!!!!!
Deus, bravo com a traição, resolveu fa-

zer valer alguns mandamentos:

1º – Não terás vida pessoal, familiar ou 
sentimental.

2º – Não verás teus filhos crescer.
3º – Não terás feriado, fins de semana ou 

qualquer outro tipo de folga.
4º – Terás gastrite, se tiveres sorte. Se 

for como os demais terás úlcera.
5º – A pressa será teu único amigo e as 

suas refeições principais serão os lanches, 
as pizzas e o China in box.

6º – Teus cabelos ficarão brancos antes 
do tempo, isso se te sobrarem cabelos.

7º – Tua sanidade mental será posta 
em cheque antes que completes 5 anos de 

trabalho;
8º – Dormir será considerado perí¬odo 

de folga, logo, não dormirás;
9º – Trabalho será teu assunto preferi-

do, talvez o único.
10º – As pessoas serão divididas em 2 ti-

pos: as que entendem de DIREITO e as que 
não entendem. E verás graça nisso.

11º – A máquina de café será a tua me-
lhor colega de trabalho, porém, a cafeí¬na 
não te farás mais efeito.

12º – Happy Hours serão excelentes 
oportunidades de ter algum tipo de contato 
com outras pessoas loucas como você.

13º – Terás sonhos, com HABEAS 
CORPUS,TUTELAS ANTECIPADAS, 
MANDADOS DE SEGURANÇA, LIMINA-
RES, e não raro, resolverás problemas de 
trabalho neste perí¬odo de sono.

14º – Exibirás olheiras como troféu de 
guerra.

15º – As pessoas sempre comentarão que 
“tu não trabalhas”…

16º – E, inexplicavelmente gostarás de 
tudo isso…

DIREITO INTERNACIONAL

A União Europeia aprovou, 
semana passada, uma diretiva 
que pretende padronizar o direi-
to de todo acusado ser assistido 
por um advogado. A nova lei foi 
adotada pelo Conselho de Minis-
tros na terça-feira (7/10) e deve 
passar a valer nos próximos três 
anos. Pela regra, qualquer pes-
soa que for acusada de algum cri-
me terá direto de falar com seu 
advogado desde o interrogatório 
inicial feito por policiais.

A diretiva pretende acabar 
com a discrepância de regras so-
bre o assunto que existe no blo-
co europeu. Embora o acesso a 
um advogado seja garantido em 
todos os 28 países da UE, o mo-
mento em que o acusado pode fa-
lar com seu defensor varia.

Na Bélgica, por exemplo, um 
suspeito pode ser interrogado 
pela Polícia por algumas horas 
antes de ser autorizado a falar 
com seu advogado. Até 2010, a 
mesma regra valia para a Escó-
cia, onde os policiais tinham seis 
horas com o acusado antes de ele 
ligar para seu defensor. Na Ingla-
terra, quando é a Polícia quem 
vai até a casa do suspeito ou mes-
mo durante uma blitze, pode fa-
zer as perguntas que quiser sem 
a presença de um advogado.

Além de regulamentar o aces-
so ao defensor, a nova diretiva 
também prevê que quem for pre-
so tem direito de avisar alguém 

da família. Atualmente, essa ga-
rantia não existe em todos os pa-
íses da União Europeia. Também 
ficou definido o direito de quem 
for preso fora do seu país de ori-
gem de poder se comunicar com a 
embaixada.

Os Estados que fazem par-
te da União Europeia têm três 
anos para adotar a nova diretiva 
no seu ordenamento legislativo. 
O prazo começa a contar a partir 
da publicação da regulamenta-
ção no Diário Oficial da UE.

Desde 2010, a União Euro-
peia vem padronizando procedi-
mentos criminais para garantir 
que os mesmos direitos sejam 
respeitados em todo o bloco. A di-
retiva sobre o acesso a um advo-
gado é a terceira a tratar do as-
sunto. A preocupação principal é 
resguardar o cidadão que é preso 
fora do seu país de origem.

A primeira a ser aprovada, 
por exemplo, tratou das dificul-
dades de idioma, ao garantir 
que todo estrangeiro preso tem 
direito a um tradutor e a um in-
térprete. Em 2012, foi aprovada 
a segunda diretiva, que previu 
que o estrangeiro, ao ser preso 
ou acusado de algum crime, deve 
ser devidamente informado so-
bre os procedimentos criminais 
do país onde está. Um novo pa-
cote de medidas sobre o assunto 
deve ser anunciado pela Comis-
são Europeia até o fim do ano.

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

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

3- Ad Domun = Em casa.
4- Ad Honorem = Por honra
5- Animus Defendedi = Intenção de defender
6- Autorictas = Autorização
7- Boni Mores = Bons Costumes
8- Contradictio In Terminis = Contradição nos termos
9- Communis Opinio = Opinião comum
10- Consus = Cúmplice
11- De Facto = De fato
12- Eadem Causa = Mesmacausa
13- Ex Ante = De antemão
14- In Dubio Pro Misero = Em dúvida em favor do miserável
15- Inter Nolentes = Entre litigantes.

No último dia 06 de dezembro último, o prefei-
to de São Paulo sancionou uma nova lei que obriga 
em estacionamentos e condomínios a destinarem o 
equivalente em até 10% do seu total de vagas para 
bicicletas. Pela nova regulamentação as garagens 
de prédios residenciais terão que disponibilizar o 
equivalente de  5% de suas vagas para bicicletas. 
Os estacionamentos públicos, como de shoppings 
ou garagens particulares, terão de reservar o equi-
valente de 10% de suas vagas.

Porém, a nova regra não vale para edifícios já 
existentes, em construção ou para os que ainda 
estão com projetos já aprovados  pela Prefeitura 
de São Paulo. As mudanças impostas pela nova 
lei são válidas para os projetos novos. Contudo, os 
condomínios que realizarem obras de ampliação 
em suas garagens terão que obedecer a nova lei.

E essa foi uma medida sensata, pois o projeto 
de lei da nova regulamentação surpreendia por 
obrigar os condomínios já construídos a se adap-
tarem as mudanças. Situação que em alguns edi-
fícios ficaria inviável, devido ao fato da lei atingir 
prédios já construídos e não levarem conta que 
muitos já estão no limite de seu potencial cons-
trutivo, o que por si só  impediria a realização, se 
necessário, de qualquer obra em acréscimo as já 
existentes  a fim de se adequar a lei.

Ademais, o projeto poderia envolver a mu-
dança de destinação de determinada área do 
condomínio, o que requer quorum de unanimi-
dade dos condôminos.  O artigo 2º do projeto 
de lei, que previa a adequação em 180 dias, 
também foi suprimido do texto sancionada. 
Assim, dependeremos da regulamentação em 

até 60 dias pela Prefeitura.
Embora a maioria das convenções de condo-

mínios já proíba a guarda de quaisquer objetos 
no interior das vagas de garagens, é comum a 
tolerância para as bicicletas. Desta forma, a lei 
não precisaria estabelecer percentual, poderia 
apenas permitir a guarda das bicicletas no inte-
rior das vagas de cada proprietário ou, em vagas 
comuns, possibilitar a guarda nos espaços ver-
ticais ou colunas disponíveis, através da imple-
mentação de ganchos.

Porém, vale ressaltar que a lei que regula-
menta os condomínios é federal e a nova lei que 
estabelece o percentual de vagas de bicicletas é 
municipal, conhecida como o Código de Obras. 
Ou seja, a nova regulamentação por alterar o 
Código de Obras, impossibilita a adequação de 
condomínios já construídos a nova regulamen-
tação, o que seria prudente permiti-se em todas 
as construções a guarda das bicicletas no inte-
rior das vagas ou em espaços verticais disponí-
veis. A lei municipal aprovada não tem a força 
de obrigar os condomínios já construídos.

De qualquer forma, as bicicletas são realidade 
no município de São Paulo e no Brasil como um 
todo. E cabe a cada síndico, independente de lei, 
observar a necessidade da sua comunidade e den-
tro da legislação já existente, adequar os espaços 
disponíveis com o fim de oferecer conforto e prati-
cidade aos seus condôminos.

Por rodrigo Karpat.
É advogado especialista em Direito Imobiliário e sócio do escritório 

Karpat Sociedade de Advogados. São Paulo – São Paulo.
E-mail: rodrigo@karpat.adv.br 

Bicicletas terão vaga especial 
em estacionamentos e novos condomínios 

Direito
Condominial

rodrigo@karpat.adv.br 
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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
R$ 44,90

- Cadeira erótica
- Tv a Cabo

Domingo à Quinta

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

PROMOÇÃO

RAPIDINHA 

2 
 

HORAS

Aprovação na 1ª fase do Exame 
da OAB valerá para nova tentativa

Plenário aprova acordo que acaba com necessidade de visto para Cingapura

Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
aprovou uma alteração no Exa-
me de Ordem que permite que o 
candidato reprovado na segun-
da fase, a prática-profissional, 
aproveite a aprovação da pri-
meira fase. Dessa forma, no 
exame seguinte o bacharel terá 
a chance de se utilizar dessa 
aprovação da primeira fase e fa-
zer de novo somente a segunda 
fase. A regra vale somente para 
o exame subsequente na qual o 
candidato foi reprovado.

Segundo o coordenador na-
cional do Exame de Ordem, Leonardo 
Avelino, a mudança atende uma neces-
sidade pedagógica do processo seletivo. 
“Pedagogicamente não era inteligente 
que o candidato fizesse novamente a 
primeira fase, já que ela demonstra pos-
se de conhecimentos gerais para o exer-

cício da advocacia. Este candidato tem 
de se dedicar à prova prática.”

Avelino não acredita que a novida-
de vá impactar os índice de reprovação 
do exame. Segundo ele, os candidatos 
aprovados têm sucesso logo na primeira 
tentativa, e os que reprovam na estreia 
têm mais dificuldade de ter sucesso de-

pois. “Não acho que teremos 
mudanças significativas nos 
índices, para isto ocorrer é 
necessário mudanças no en-
sino jurídico.”

A OAB também aprovou a 
alteração que permite que os 
estudantes do nono e décimo 
semestre prestem o exame. 
As mudanças já valem para o 
XII Exame de Ordem que co-
meça em dezembro deste ano.

Na segunda etapa (prova 
prático-profissional), os ba-
charéis precisam responder 
quatro questões discursivas 

e redigir uma peça profissional na área 
do direito em que optaram no momento 
da inscrição: direito administrativo, di-
reito civil, direito constitucional, direito 
empresarial, direito penal, direito do 
trabalho ou direito tributário e do seu 
correspondente direito processual.

Na quinta-feira (10/10), o Plená-
rio da Câmara dos Deputados apro-
vou a proposta que ratifica acordo 
que acaba com a necessidade de visto 
para que brasileiros visitem Cinga-
pura e para que cingapurenses via-
jem ao Brasil. A medida está previs-

ta no Projeto de Decreto Legislativo 
1124/13.

Segundo o acordo, assinado em 
dezembro de 2011, a isenção do visto 
valerá para as viagens de até 30 dias 
a turismo e negócios, desde que o visi-
tante não assuma emprego nem exer-

ça qualquer atividade remunerada no 
outro país. O período de permanência 
também não deve ultrapassar 180 dias 
por ano.

O acordo de isenção de vistos terá 
validade indeterminada e Brasil ou 
Cingapura poderão rompê-lo a qual-

quer tempo, desde que uma parte avi-
se à outra com pelo menos 30 dias de 
antecedência. O compromisso também 
poderá ser suspenso temporariamente 
por qualquer um dos países por razão 
de segurança ou saúde públicas.

(Agência Câmara)

DECISÕES



O Tribunal de Justiça da Bahia re-
gulamentou a formação de colegiado 
para julgamento de crimes cometidos 
por organizações criminosas. A Resolu-
ção 23/2013, aprovada em sessão plená-
ria, foi publicada na edição de 3 de ou-
tubro do Diário da Justiça Eletrônico. O 
julgamento por colegiado de práticas do 
crime organizado está previsto na Lei 
12.694/2012, que permite o modelo em 
procedimentos investigatórios, processos 
judiciais e execuções penais ou para a fis-
calização do cumprimento de penas aos 
integrantes destes grupos.

De acordo com o artigo 1º da Resolu-
ção 23, caberá ao juiz responsável pela 
causa a decisão sobre a formação do co-
legiado, e os motivos e circunstâncias de-
vem ser explicados, de forma reservada, 
à Corregedoria-Geral de Justiça. O cole-
giado será formado pelo juiz natural do 
processo e mais dois magistrados. O obje-
tivo da medida é proteger tanto os juízes 
como seus familiares de situações de vio-
lência relacionadas a tais julgamentos.

A CGJ promoverá o sorteio dos ou-
tros dois integrantes do colegiado, sendo 
que podem ser indicados magistrados de 
competência criminal ou execução pe-
nal. O sorteio ocorrerá entre juízes com 
em exercício no primeiro grau de jurisdi-

ção, de igual entrância ou superior, e na 
mesma região judiciária da Comarca de 
origem do processo. Fica a cargo do cor-
regedor geral de Justiça determinar as 
situações em que o sorteio envolverá to-
dos os juízes de competência criminal ou 
execução penal do TJ-BA.

O colegiado atuará até a conclusão 
do caso e, se ocorrer impedimento, sus-
peição, remoção, promoção, aposentado-
ria ou morte de um magistrado, um novo 
sorteio indicará o substituto. Os casos de 
impedimento ou suspeição devem ser in-
dicados até 48 horas após o sorteio ini-
cial, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 
1º, da Resolução 23. A integridade física 
dos magistrados que integram o colegia-
do será garantida pela Comissão de Se-
gurança do TJ-BA.

A Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação e Modernização do tribunal criará 
um grupo de discussão eletrônico, permi-
tindo o contato entre os integrantes do 
colegiado. Sempre que possível, os atos 
serão feitos através de videoconferência, 
mesmo se existir necessidade de desloca-
mento das partes para a comarca mais 
próxima, com os réus, indiciados, inves-
tigados ou condenados permanecendo na 
prisão em que estão custodiados. (Asses-
soria de Imprensa do TJ-BA).
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Direito Processual Civil
1 - O arresto e o sequestro consti-

tuem procedimentos cautelares 
específicos. Portanto, consti-
tuem medidas concedidas me-
diante cognição sumária, nas 
quais o juiz, para a sua conces-
são, deve verificar a existência 
de fumus boni iuris e pericu-
lum in mora.

No que tange a estas medidas cautela-
res, assinale a afirmativa incorreta.

a) O arresto busca garantir a efetivi-
dade da futura execução de pagar 
quantia certa, consistindo na apre-
ensão de bens indeterminados do 
patrimônio do devedor.

b) No sequestro, considerando que o 
objetivo é assegurar a entrega de 
coisa, sempre haverá certeza sobre 
quem é o dono da coisa. Ou seja, 
no sequestro a coisa não é e nunca 
será litigiosa.

c) A futura execução garantida pelo 
sequestro não precisa ser desenvol-
vida, necessariamente, por meio de 
processo autônomo, sendo admitida 
que esta seja desenvolvida através 
de mera fase procedimental (cum-
primento de sentença).

d) O sequestro tem por objetivo asse-
gurar a eficácia de futura execução 
para a entrega de coisa, consistindo 
na busca e apreensão de determina-
do bem do patrimônio do requerido.

2 - A respeito do fenômeno proces-
sual do litisconsórcio, que con-
siste na pluralidade de sujei-
tos ocupando um ou ambos os 
polos da relação jurídica para 
litigar em conjunto no mesmo 
processo, assinale a afirmativa 
correta.

a) Não constitui fundamento para a 
formação de litisconsórcio a ocor-
rência de afinidade de questões por 
um ponto em comum de fato ou de 
direito.

b) O juiz poderá limitar o litisconsór-
cio necessário quanto ao número 
de litigantes quando este compro-
meter a rápida solução do litígio ou 
dificultar a defesa.

c) Na sistemática dos Juizados Espe-
ciais Cíveis não se admitirá a for-
mação de litisconsórcio como forma 
de prestigiar uma prestação juris-
dicional mais célere e simplificada.

d) Quando os litisconsortes tiverem 
diferentes procuradores, ser-lhes-
-ão contados em dobro os prazos 
para contestar, para recorrer e, de 
modo geral, para falar nos autos.

3 - No processo de execução, cabe ao 
credor instruir a petição inicial 
com o título extrajudicial, com o 
demonstrativo do crédito atua-
lizado, comprovando tratar-se 
de crédito líquido, e a prova de 
que se operou a condição ou ter-
mo, tornando-se exigível. 

Sobre a temática, assinale a afirmativa 
correta.

a) Na execução por quantia certa com 
devedor solvente, cabe ao executa-
do indicar os bens a serem penho-
rados.

b) A expropriação segue, necessaria-
mente, a seguinte ordem legal: alie-
nação em hasta pública, alienação 
por iniciativa particular e adjudica-
ção em favor do exequente.

c) O juiz pode determinar de ofício, e a 
qualquer momento, a intimação do 
executado para indicar bens passí-
veis de penhora.

d) Se admite, no processo de execução, 
a citação pelo correio, por oficial de 
justiça e por edital.

4 - Maria e Pedro, demandados em 
ação em trâmite sob o rito su-
mário, são intimados, por seus 
respectivos procuradores, da 
sentença de procedência do 
pedido. No 23º dia seguinte à 
intimação, Maria ingressa com 
recurso de apelação.

Considerando os critérios quanto à 
tempestividade e efeitos, é correto 
afirmar que o recurso será

a) inadmitido por restar extemporâ-
neo e a decisão competirá ao juízo 
ad quem.

b) recebido apenas no efeito devoluti-
vo, já que incabível a atribuição do 
duplo efeito para o recurso em tela, 
tempestivo.

c) declarado intempestivo pelo juízo a 
quo, que deixará de intimar o recorri-
do a apresentar suas contrarrazões.

d) admitido por restar tempestivo e 
recebido no duplo efeito, em regra, 
face à natureza do recurso, salvo 
exceções legais.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2013.  1- B; 2- D; 3- C E 4- B. 

Mais Médicos
A Câmara dos Deputados apro-

vou, em votação simbólica, o texto 
principal da Medida Provisória (MP) 
621, que cria o Programa Mais Mé-
dicos, ressalvados os destaques. A 
votação dos destaques deve aconte-
cer na quarta-feira (9/10). A MP 621 
autoriza a contratação de médicos 
estrangeiros para atuação na aten-
ção básica de saúde, em regiões que 
não dispõem desses profissionais e 

também muda parâmetros da for-
mação em medicina no Brasil. Entre 
as modificações feitas no texto ori-
ginal do governo e aprovadas pelos 
deputados, estão a transferência da 
responsabilidade de registro para o 
Ministério da Saúde e a obrigato-
riedade de revalidar o diploma após 
quatro anos no programa, além da 
avaliação de estudantes de medicina 
a cada dois anos. 

[...] o problema do fundamento dos direitos humanos teve sua solução 
atual na Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. 

(...) A Declaração Universal dos Direitos do Homem pode ser acolhida 
como a maior prova histórica até hoje dada do consensus onminum 

gentium sobre um determinado sistema de valores. (...) Somente depois 
da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que 
a humanidade – toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; 
e podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores, no único 

sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido 
em que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo 

subjetivamente acolhido pelo universo dos homens [...] 

(Noberto Bobbio)
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Não há mais sentido em protestar 
contra a importação de médicos no Bra-
sil. Sem observar as manifestações das 
entidades de classe e agora também do 
Ministério Público, o governo federal se-
gue com seu programa “Mais Médicos”, 
a despeito de qualquer argumento que a 
sociedade, em especial, a classe médica, 
tenha usado para criticar a medida.

Existem, de fato, contradições no pro-
jeto, porém é certo que não se apontou 
outra estratégia para resolver o proble-
ma, inclusive porque não se pode resolver 
com uma canetada um problema que vem 
se agravando há décadas e sobre o qual os 
governos sucessivamente tomaram medi-
das paliativas. Mas, então, por que se es-
perou que a saúde ficasse às moscas para 
então se adotar medidas “emergenciais”?

Esse questionamento é essencial 
para que se entenda o real significado 
da presença dos médicos estrangeiros. 
Há mérito no programa anunciado e ago-
ra executado pelo governo. Mas, nem de 
longe pode-se dizer que foi “emergencial”. 
A possibilidade de médicos cubanos vi-
rem para o Brasil já era discutida pelos 
governos brasileiro e cubano. Tanto o é 
que os cubanos já estavam aprendendo 
português e sendo capacitados com aulas 
sobre as principais doenças contagiosas 
comuns brasileiras.

Se é verdade que não existem médicos 
em muitos municípios do país, é também 
verdade que falta um plano de carreira 
para os profissionais. Se é verdade que os 
médicos não desejam trabalhar nos rincões, 
é também verdade que a falta de condições 
(equipamentos, exames, remédios, macas 
etc) para exercer o ofício afasta muitos pro-
fissionais brasileiros da periferia.

Os médicos cubanos irão para onde fo-
rem designados e lá devem trabalhar. Em 
razão de suas famílias terem ficado em 
Cuba, os salários serem pagos por aquele 
país (após a retenção de grande parte por 
aquele governo) e eles não terem liberda-

de para “ir e vir”,  há um desconforto na 
sociedade. No entanto, tal sensação se dis-
sipa ao se pensar em realidade daqueles 
que hoje não têm atendimento emergen-
cial, ambulatorial e tampouco um progra-
ma de promoção à saúde. Se é assim que 
precisa ser, assim seja.

Para além de uma discussão sobre 
a formação desses médicos e a ausência 
de uma prova para validar o diploma es-
trangeiro, o fato inconteste é que nem os 
gestores entenderam bem o conceito de 
urgência presente na MP. Veja-se que 
alguns prefeitos já pensaram em demitir 
seus médicos para reduzirem seus custos. 
Então, para eles, não havia emergência 
na contratação de médicos?

Há outros municípios que já anuncia-
ram que usarão a prerrogativa de só acei-
tarem médicos que passem pelo Revali-
da. Também para esses não há a falta de 
profissionais? Entre a saúde de seus mu-
nícipes e a verificação dos conhecimentos 
dos médicos estrangeiros, não apresen-
taria maior peso a urgência de centenas 
de pessoas por um atendimento? Ou, os 
médicos cubanos podem ser bons para 
tratarem de outros brasileiros, mas não 
os doentes daqueles locais, enfim.

A saúde continua sendo o calcanhar 
de Aquiles desse governo, como já foi de 
outros. E continuará sendo. Essencial 
que se efetive realmente um programa 
de promoção à saúde, com a prevenção de 
doenças e diminuição de uma medicina 
“hospitalocêntrica”, com uma sociedade 
mais educada e saudável. A população 
precisa ser cientificada de que a solução 
encontrada para a falta de médicos não 
está resolvendo o problema da saúde. É 
um band-aid para tentar estancar o san-
gue, todavia, não trará a cura.

  
 

Várias atividades, por sua própria 
natureza podem ocasionar acidentes e 
doenças do Trabalho. O acidente é um 
evento que pode muitas vezes ser previ-
sível e controlável, porém, nem sempre o 
trabalhador labora em um meio ambien-
te do trabalho adequado e saudável.

O artigo 225 da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil declara ”a todos 
o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado bem do povo para se manter 
uma boa e sadia qualidade de vida”.

Pode-se resumir que o meio ambiente do 
trabalho seria o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, quí-
mica e biológica que permite, abriga e rege a 
vida em todas as suas formas, é o que diz o 
art. 3º, inciso I, Lei nº 6398/1981. Incluem-se 
nesta lei o meio ambiente natural, o meio 
ambiente artificial, o meio ambiente cultu-
ral e o meio ambiente do trabalho.

As normas que envolvem segurança e 
medicina do trabalho tiveram ênfase com 
a revolução industrial, onde muitos tra-
balhadores migravam da zona rural para 
as indústrias localizadas nas cidades. A 
OIT – Organização Internacional do Tra-
balho trouxe a idéia de várias normas 
que, em segundo momento, passaram 
a ser reivindicadas no Brasil. O Brasil 
é, senão um dos países mais avançados 
em normas de segurança do Trabalho no 
mundo (VARELA, 2000).

A Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT dedicou um capítulo inteiro à se-
gurança e medicina do trabalho, de forma 
a dar maior importância para a saúde do 
trabalhador. O estado impõe a empresa, 
impor ao funcionário, cumprir com as 
normas de segurança do trabalho, estan-
do sujeito às penalidades específicas.

O Ministério do Trabalho, através da 
portaria 3.214/78, editou as Normas Re-
gulamentadoras. Hoje se tem cerca de 36 
normas regulamentadoras regulando vá-
rios assuntos específicos referente ao meio 
ambiente do trabalho (Site do MTE, 2013). 

Dentre as Normas Regulamentadoras 
mais comentadas tem a NR 07– PCMSO 
– Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional que define um programa de 
medicina de trabalho a ser seguido pe-
las empresas. Todo conteúdo da NR 07 é 
também exigido pela Previdência Social, 
quando na concessão de benefícios.

A NR 09, PPRA – Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais é sempre 
exigida pela fiscalização do trabalho e 
seu conteúdo serve especificamente para 

neutralizar ou ao menos minimizar os 
riscos do ambiente de trabalho. 

A NR 06 EPI – Equipamento de Pro-
teção Individual define todos os tipos, de 
forma genérica dos equipamentos a se-
rem fornecidos ao empregado em casos 
onde as condições não permitem o traba-
lho sem proteção. Vale lembrar que nas 
atividades de risco o empregador tem o 
dever de fornecê-lo e o empregado tem o 
dever de utilizá-los sob pena de medidas 
disciplinares.

A NR 15 – Atividades e Operações 
Insalubres define 14 anexos de agentes 
agressivos de insalubridades capazes de 
atingir a saúde do trabalhador. Não tem 
ela o condão de tratar sobre prevenção, 
mas, de regular, quando aparece a sua ex-
posição, ou mesmo, limites de tolerância 
para o meio ambiente de trabalho. Geral-
mente é sempre expressa em um docu-
mento chamado de LTCAT – Laudo Técni-
co das Condições Ambientais do Trabalho, 
muito exigido pela Previdência Social.

Uma Norma Regulamentadora im-
portante para o meio ambiente do tra-
balho é o PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, criado pela medida pro-
visória nº 1523/1996, convertida pela 
(Lei 9.528/1997 e alterada pela Lei nº 
9732/1998, sendo atualizada por diver-
sas instruções normativas. Sua exigên-
cia para todas as empresas teve início a 
partir de 01/01/2004. É um documento 
utilizado pela Previdência Social para 
concessão de benefícios especiais, até 
mesmo, como armadilha, para fiscalizar 
as empresas que não cumprem com nor-
mas de segurança do trabalho. Na hipó-
tese de inobservância, a empresa estará 
sujeita as penalidades previstas no artigo 
133 da Lei n. 8213/1991 e no artigo 283 
do Decreto n. 3048/1999.

Outro instrumento fundamental e 
importante para regular o meio ambien-
te do trabalho e muito comentada é a NR 
05 – CIPA - Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes, prevista no artigo 163 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Trata-se de um grupo de trabalhadores, 
eleitos e indicados na empresa para cui-
dar e zelar das condições do ambiente de 
trabalho e requisitando constantemente 
medidas de proteção ao trabalhador.
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Saúde e Responsabilidade Médico Hospitalar da OAB/SP e 
presidente da Academia Brasileira de Direito Médico e da 

Saúde. São Paulo – São Paulo.
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Lei retira ICMS da base do
Pis e da Cofins em importação

Cláusula de desempenho

Publicação do acórdão

Foi publicada no último dia 10/10 no 
Diário Oficial da União a conversão da MP 
615 na Lei 12.865, que, entre outras medi-
das, retira o ICMS da base de cálculo do 
PIS e da Cofins na importação de bens e 
serviços. A regra está prevista no artigo 
26 da nova legislação, que altera o artigo 
7º da Lei 10.865. Dessa forma, a base de 
cálculo para o PIS e a Cofins de bens e ser-
viços importados deverá considerar ape-
nas seu valor aduaneiro. Os dispositivos 
que previam o ICMS, o PIS e a Cofins na 
base desses tributos foram revogados.

A nova regra segue decisão do Supre-
mo Tribunal Federal de março deste ano, 
quando a corte afastou a possibilidade de 
incidência de ICMS, do PIS e da Cofins na 
base de cálculo da contribuições importa-
ções. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli 
acompanhou o entendimento da ministra 
Ellen Gracie (aposentada), relatora, ao ne-
gar o recurso da União. Ele apontou que a 

regra em questionamento extrapola o arti-
go 149 da Constituição, ao determinar que 
as contribuições fossem calculadas não só 
sobre o valor aduaneiro, mas ainda sobre o 
valor do ICMS e sobre o valor do PIS e Co-
fins. O voto do ministro foi acompanhado 
de forma unânime.

“Quem entrou com ação depois da 
decisão do STF corre o risco de não ter o 
direito de recuperar os tributos pagos in-
devidamente, se a corte der efeito ex-nunc 
para o julgado (da decisão pra frente)”, diz 
Felippe Breda, advogado especialista em 
direito tributário e aduaneiro do escritório 
Emerenciano, Baggio e Associados.

Segundo ele, a nova lei demonstra a 
incorreção legislativa e corrige ofensa ao 
conceito de valor aduaneiro adotado pelo 
Brasil no GATT (Acordo Geral de Tarifas 
e Comercio). O valor aduaneiro é dado pelo 
custo da transação comercial internacional 
de compra e venda, mais o frete e o seguro.

Em editorial, o jornal Folha de S.Paulo 
afirma que o projeto de lei que inibe criação 
de partidos políticos é bem-vindo, mas Con-
gresso precisa ir além e instituir uma cláu-
sula de desempenho. “As benesses eleitorais 
são pagas pelos contribuintes. Não faz senti-
do que a elas tenham pleno direito partidos 

sem representatividade. Insista-se: passou 
da hora de o Congresso aprovar uma cláusu-
la de desempenho, restringindo Fundo Parti-
dário e tempo de TV às agremiações de fato 
apoiadas pelos eleitores. A política brasileira 
precisa deixar de ser campo fértil para ervas 
daninhas”, diz.

O Supremo Tribunal Federal publicou 
na edição de quarta-feira (9/10) do Diário da 
Justiça Eletrônico um resumo da decisão do 
julgamento dos primeiros recursos do pro-
cesso do mensalão, ocorrido entre agosto e 
setembro. A íntegra do acórdão, no entanto, 
será publicada na quinta (10/10), a partir de 

quando a defesa dos 25 condenados podem 
recorrer. Só então começa a valer o prazo de 
30 dias para a apresentação de recurso que 
possibilita a reanálise das sentenças em ca-
sos em que o réu recebeu ao menos quatro 
votos pela absolvição de um determinado 
crime. 

Importação de médicos é 
uma realidade intransponível

Meio ambiente do trabalho
e as normas reguladoras

Direito do TrabalhoArtigo
drasandra@sfranconsultoria.com.br linebatista@hotmail.com 
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1- A construtora tem obrigação de 
fazer a convenção do condomínio ou 
é uma atribuição dos moradores de 
um novo imóvel? Vanessa Almeida.

Vanessa, A convenção condominial é 
um documento que estabelece às normas 
gerais de administração e regulamenta 
os direitos e deveres do condômino. É a 
chamada “constituição” do condomínio, 
que deve estar de acordo com as previ-
sões do Código Civil e da Lei 4.591/64.

A convenção prevê a elaboração de 
um regimento/convecção interna, um 
documento que complementa a pró-
pria convenção e que trata de questões 
mais especifica, como horários para 
mudanças e reformas, uso das áreas 
comuns dos prédios e valor de taxas, 
dentre outros.

O documento é elaborado pela cons-
trutora, em uma minuta, como uma su-
gestão, dentro de um modelo já utilizado 
pela maior parte dos documentos pela 
maior parte dos condomínios no país, e 
votado em assembleia por dois terços dos 
votos dos moradores, que aprovam ou 
não as regras previstas no documento. 

Na maior parte as vezes, não exis-
tem muitas divergências para esta-
belecimento das regras.  A principal 
dificuldade, apontada por síndicos e 
empresas administradoras, é o cum-
primento das obrigações. Mas daí uma 
boa conversa para tentar chegar a so-
lução e no último caso a aplicabilidade 
das multas e a via judicial para buscar 
o cumprimento das mesmas. 

Portanto, a obrigação de construção 
e aprovação da convenção é dos condô-
minos, que decide se acatam ou não a 
sugestão da construtora.

2- Tenho 18 anos e acabei de 
passar em um vestibular e es-
tou pensando em morar sozinho. 
Quais os cuidados que devo tomar 

para que a moradia nova moradia 
não atrapalhe o meu dia a dia de 
estudos? Carlo Santana.

Carlos, boa parte dos jovens so-
nham em sair da casa dos pais. “Criar 
asas”, ou seja, morar sozinho – mes-
mo que seja para dividir o aluguel da 
casa/apartamento com os colegas. “Li-
berdade”, não ter que mais dar satis-
fação sobre o horário, fazer a própria 
comida e, claro poder levar o namora-
do (a) para o aconchego do lar estão 
entre os principais anseios dos jovens.

Em alguns casos – como para o 
pessoal que muda de cidade ou esta-
do para estudar -, essa situação é uma 
obrigatoriedade. Mas cuidados devem 
ser tomados para que a nova mora-
dia não atrapalhe a rotina de estudos. 
Para especialistas, a proximidade com 
a escola é um dos principais pontos a 
serem considerados pelo estudante na 
hora de escolher um lugar para morar. 
A finalidade do imóvel também é ou-
tro ponto a ser analisado – já que será 
passageiro e tem a finalidade de servir 
para estudos, não adianta apostar em 
um imóvel que tenha uma grande in-
fraestrutura. Outro ponto que deve ser 
levado em conta diz respeito a tranqui-
lidade do lugar. Imagine mudar para 
perto de um bar ou onde a vizinhan-
ça não dê tréguas? Não conseguirá ter 
bons rendimentos nos estudos.

Outros pontos não poderão deixar 
de ser analisados, por exemplo, fiador. 
Como a maioria dos jovens não tem 
como comprovar renda vai precisar de 
um fiador que possa comprovar capaci-
dade de pagamento. Além disso, segu-
ro-fiança ou caução - e na falta de um 
fiador, o inquilino terá de arcar com 
outras garantias. No primeiro caso, 
com em média, uma vez e meia o valor 
do aluguel. No outro, com até três ve-
zes, mas ressarcimento no final.  

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

CONSULTA CONDOMINIAL
O Diário Oficial de quinta-feira 

(10/10) traz a publicação da Lei 12.865/13 
que regulamenta o sistema de pagamen-
tos de contas por meio de celulares e ta-
blets. Com isso, será possível utilizar um 
celular como se fosse um cartão de banco. 
Apelidado pelo autor do projeto original 
(PLS 635/2011), senador Walter Pinheiro 
(PT-BA), de bancarização, o novo serviço 
de pagamento móvel tem também por fi-
nalidade permitir a inclusão de mais de 
39% da população brasileira que está, 
atualmente, fora do sistema bancário, de 
acordo com levantamento do Ipea (Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada).

 “Com a medida, as pessoas que es-
tão fora do sistema bancário podem re-
ceber crédito, fazer compras e todas as 
movimentações por celular, promovendo 
a inclusão e, até mesmo, evitando deslo-
camentos desnecessários, o que garante 
ainda o fortalecimento das economias 
locais e a interiorização do desenvolvi-
mento”, observou Pinheiro. O assunto foi 
incluído na Medida Provisória 615/2013  
durante a tramitação da proposta na Co-
missão Mista do Congresso, permitindo 
o acesso à bancarização, mesmo no caso 
de o consumidor não possuir conta ban-
cária, conforme a emenda 41, de autoria 
de Walter Pinheiro, que foi acatada inte-

gralmente pelo relator da matéria, sena-
dor Gim Argelo (PTB/DF).

Pinheiro ressaltou que, além dos con-
sumidores que já estão atentos às facili-
dades do uso do celular para pagamentos, 
outras parcelas da população também  se 
beneficiarão  da medida, como  os contem-
plados pelos programas socais do governo.

“São os casos dos beneficiados pelo 
programa Bolsa Família, além dos apo-
sentados do INSS, que, muitas vezes, 
precisam deslocar-se ao município vizi-
nho para encontrar uma agência bancá-
ria. Com um celular na mão, eles poderão 
fazer toda a movimentação do recebimen-
to do benefício até o débito no comércio lo-
cal, da mesma maneira que hoje operam 
quando colocam créditos nos casos de ce-
lulares pré-pagos”, explica.

O senador avalia ainda que o novo 
sistema vai contribuir para a redução dos 
custos das transações financeiras. Além 
da medida incluir o pagamento móvel no 
SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro), 
a legislação também autoriza o pagamen-
to de subvenção econômica aos produtores 
da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de 
etanol da região Nordeste, afetados por 
condições climáticas adversas e o financia-
mento da renovação e implantação de ca-
naviais com equalização da taxa de juros.

Pagamento por celular agora é 
lei e deve incluir brasileiros que 
estão fora do sistema bancário



TRT de Campinas 
(Tribunal Regional 
do Trabalho de Campinas)
Cargos: Analista e técnico
Vagas: 2 mais cadastro reserva
Inscrições: 14 de outubro 
a 7 de novembro
Leia mais: http://ow.ly/pGh6B 
 
PGDF (Procuradoria Geral do 
Distrito Federal)
Cargo: Procurador
Vagas: 25 vagas imediatas
Remuneração: R$ 19.513,73
Inscrições: 11 de outubro 
a 25 de outubro
Taxa: R$ 200

O candidato deve ter diploma, devi-
damente registrado, de conclusão de 
curso de nível superior de graduação 
em Direito, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo 
MEC (Ministério da Educação), e 
registro na OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil). Leia mais: http://
ow.ly/ogRwi
 
MPCE-MT (Ministério Público de 
Contas do Mato Grosso)
Vagas: 20 vagas
Inscrições: Até 28 de outubro
Taxa: R$ 120

Remuneração: De R$ 6.448,62 
até R$ 15.241,46
Leia mais: http://ow.ly/pGkGP 
 
TCE-PB (Tribunal de 
Contas da Paraíba)
Cargo: Procurador 
do Ministério Público
Vagas: 3 mais CR
Inscrições: Até 25 de outubro
Taxa: R$ 180
Remuneração: R$ 22.791,16
Leia mais: http://ow.ly/pGpDA 
 
MP-AC (Ministério 
Público do Acre)
Vagas: 20 vagas
Inscrições: Até 5 de novembro
Taxa: R$ 200
Remuneração: R$ 21.711,74
Leia mais: http://ow.ly/pGm5f 
 
TRE-RO (Tribunal Regional 
Eleitoral de Rondônia)
Cargos: Técnico e analista
Vagas: 13 vagas
Inscrições: Até 23 de outubro
Taxas: R$85, nível superior
e R$65, para médio.
Remunerações: Técnico (médio; 
R$5.345,03) e analista judiciários 
(superior; até R$8.739,78)
Leia mais: http://ow.ly/pf7D1

A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-
-feira (9/10), Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que obriga o Executivo a 
pagar as emendas parlamentares indi-
viduais, a chamada PEC do Orçamento 
Impositivo. A matéria seguirá agora para 
o plenário e, se aprovada, será apreciada 
pela Câmara dos Deputados. O relator, 

Eduardo Braga (PMDB-AM) manteve a 
previsão de que 50% das emendas parla-
mentares individuais sejam destinadas 
exclusivamente à saúde. O relator incluiu 
na PEC que o aumento progressivo dos 
recursos para a área de saúde obedecerá 
a receita corrente líquida (RCL) da União 
e chegará, em cinco anos, ao patamar de 
15% desse indicador. 

Orçamento impositivo
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CONCURSOS JURÍDICOS

Sobre o tema Desaposentação, visa 
o presente artigo de forma breve, ba-
seado em pesquisa e análise jurispru-
dencial, levar aos aposentados as si-
tuações que permitem essa mudança, 
conforme entendimento nos Tribunais 
pátrios.

O instituto da Desaposentação é 
tão somente a construção doutriná-
ria que visa à desconstituição do ato 
concessivo da aposentadoria, com a 
finalidade de se obter uma nova apo-
sentadoria financeiramente mais van-
tajosa, mas satisfatória.

Apesar do artigo 58, parágrafo 2º, 
do Decreto nº 2.172/97 é firme em con-
clamar a irreversibilidade e irrenun-
ciabilidade das aposentadorias por 
idade, por tempo de serviço e especial, 
entretanto, o referido texto normativo 
foi instituído visando regulamentar a 
Lei nº 8.281/91, que trata dos benefí-
cios da Previdência Social, na qual ja-
mais apresentou qualquer dispositivo 
proibissem estas situações.

Importante esclarecer que o Decre-
to busca explicitar as normas contidas 
na Lei, determinando os procedimen-
tos necessários para o alcance dos ob-
jetivos desta, não podendo e momento 
algum o Decreto ultrapassar instru-
ções contidas na Lei Ordinária, pois 
esta atravessou todo o processo demo-
crático de discussão e elaboração nas 
Casas Legislativas, ao passo que o De-
creto teve sua criação oriunda de ato 
do Poder Executivo. Desta forma, não 
prospera o entendimento apresentado 
pela Autarquia Previdenciária, o qual 
privilegia o Decreto regulamentar em 

detrimento da Lei Ordinária.
As garantias constitucionais do di-

reito adquirido e do ato jurídico per-
feito subsistem em prol do cidadão, 
não podendo ser utilizadas visando 
obstaculizar o segurado à obtenção do 
benefício que seja mais vantajoso.

Conforme vem sendo firmado o en-
tendimento das Cortes Superiores, 
é perfeitamente possível a renúncia 
do benefício, por ser a aposentadoria 
um direito patrimonial disponível. 
Desse modo, o segurado pode renun-
ciar à aposentadoria, no caso de ser 
indevida a acumulação, inexistindo 
fundamentação jurídica para o inde-
ferimento da renúncia quando cons-
titui uma liberalidade do segurado, 
notadamente quando visa à concessão 
de benefício que lhe seja mais van-
tajoso, ou que melhor lhe remunere, 
sendo plenamente viável a contagem 
do respectivo tempo de serviço para 
sua obtenção.

Segundo entendimento dominante 
apresentado pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), o ato do segurado re-
nunciar ao benefício para a concessão 
de benefício mais vantajoso gera efei-
tos ex nunc, ou seja, não prescindindo 
de qualquer restituição dos valores, 
pois o beneficiário, quando se aposen-
ta, fez jus ao benefício pleiteado e re-
cebido, de caráter alimentar.

Por Marcos antônio conrado Moreira.
Advogado. Especialista em Advocacia Previdenciária, As-
sessor Jurídico do Sindicato dos Aposentados e Pensio-
nistas do Estado da Bahia, Diretor-fundador da Conrado 
Advocacia e Membro da Academia de Letras Jurídicas do 

Sul da Bahia (ALJUSBA). Itabuna – Bahia.

Desaposentação

marcosconrado653@hotmail.com

Direito 
Previdenciário

1- Trabalho numa empresa há 
doze anos. Mexo com produtos quí-
micos altamente tóxicos e também 
com explosivos. A empresa só me 
paga um adicional de risco. Isto está 
certo. Renato Leite.

Caro Renato, existem dois adicionais 
em razão das condições do trabalho em 
situações de risco para a saúde do tra-
balhador: a) o trabalho com   material 
insalubre, como cal, cimento, (por exem-
plo), ou em local igualmente prejudicial 
à saúde, (excessivamente quente, ou com 
ruído  ou muito altos). Nestes casos o 
empregado tem direito de receber o adi-
cional de insalubridade, que varia entre 
10% a 20% e barulho 40% sobre o salário, 
a  depender do grau, mínimo, médio ou 
alto. Somente um perito pode apurar o 
grau de insalubridade.  Se o empregador 
fizer algum pagamento de insalubridade, 
pode receber e reclamar depois a diferen-
ça,  mesmo despedido – neste caso recla-
mar na justiça logo que for despedido. O 
cálculo é feito sobre o salário profissional 
ou determinado em dissídio coletivo, se 
houver (ver Súmula 17  do TST).

Além  do adicional de insalubridade 
referido acima, há o adicional de periculo-
sidade, que acho que seja o que você cha-
ma de adicional de risco. Este adicional 
corresponde a 30% sobre o salário (O sa-
lário base, sem as gratificações, prêmios).

O empregado que tiver direito  aos 
dois adicionais, tem que escolher um dos 
dois, não pode acumular (não pode somar 
os dois adicionais, tem que escolher um). 
Se o empregado trabalhar com inflamável, 
explosivos ou energia elétrica, tem direito 
ao adicional de periculosidade,  (acho que 
você chama de risco). Está claro?

2- Exercia a função na empre-
sa e, por seis anos, passei a ocupar 
cargo de chefia, com um aumento do 
salário. Depois disso, o patrão deci-
diu colocar outra pessoa no meu lu-
gar. Isto é possível? Tenho direito a 
continuar recebendo gratificação do 

cargo? Pedro Santos.

Se você exercia uma  função de con-
fiança, o patrão pode fazer você  voltar ao 
cargo efetivo. Se você recebia comissão de 
função há 10 anos ou mais, o valor corres-
pondente se incorpora ao seu salário.

Observe o seguinte: para que você 
seja rebaixado ao cargo chamado efetivo, 
é imprescindível que sua função atual  
seja de confiança. Função de confiança 
é aquela que dá ao empregado poderes 
de substituir o patrão, assinar em  nome 
do patrão, contratar empregados, des-
pedir empregados, enfim, agir em nome 
e no lugar do patão. Se você  não tiver 
estes poderes (como creio que não tem), 
seu cargo é efetivo e  não de confiança e 
assim sendo  você não pode ser rebaixa-
do e nem perder a comissão de função ou 
gratificação de função. Se você  for rebai-
xada e perder a comissão, pode reclamar  
tudo na justiça – à volta para trabalhar 
na função e a parcela salarial retirada…

3- Fui despedido sem qualquer 
motivo e sem aviso prévio, no dia 4 
de abril, e, até hoje, não recebi o que 
tenho direito. Existe algum prazo 
na lei para o patrão me pagar o que 
deve? E quais a punições pra quem 
não cumprir? Sandra Carla. 

Carla, Você tem direito ao aviso de 30 
dias, mais 3 dias por ano de trabalho (você 
não informa quando começou a trabalhar),  
mais 13º salário, mais férias com o acrés-
cimo de 1/3 e outros direitos que possa ter 
como horas extras, etc. As punições  que o 
patrão tem que pagar são os juros, a corre-
ção  monetária, multa no valor do salário 
corrigido, uma vez que, como você não teve 
aviso prévio, o pagamento deveria ter sido 
feito no dia  seguinte ao da despedida, e não 
foi feito (ver art. 477 da CLT). Esclarecido.

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

E-mail: ebc@britocunha.com.br

Consulta 
Profissional
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DIREITOS - Dr. Valtércio, o se-
nhor assumiu a corregedoria do Tri-
bunal onde tem uma gama de pro-
blemas, como é a sensação e desafio 
de agora assumir a presidência do 
TRT? 

Valtércio de Oliveira - Na verda-
de, as responsabilidades dos membros 
da mesa diretora de um Tribunal do por-
te como o Quinto Regional são grandes, 
qualquer que seja o cargo ocupado. A 
nossa gestão biênio 2011/2013, e, como  
corregedor, conheci de perto todo o apa-
rato judiciário do quinto regional que me 
dá substrato para atuar como presidente 
perseguindo pela da eficácia e efetivida-
de da prestação jurisdicional, onde foram 
cumpridas as Metas 2 – 2012 e 2013 do 
CNJ. O meu desafio agora é maior, mas, 
estou preparado para esse próximo desa-
fio, cônscio dos deveres e responsabilida-
des que pesarão sobre mim.

DIREITOS - Quase são suas prin-
cipais metas à frente do TRT? 

Valtércio de Oliveira - De início re-
alço que agora já existe um planejamen-
to estratégico de ações e metas que cada 
gestão do TRT5 se obriga a seguir, os 
quais são instituídos em patamar nacio-
nal e, também, regional no cumprimento 
das Metas Nacionais do CNJ. Dar conti-
nuidade aos trabalhos desenvolvidos pela 
presidência do TRT5 e empenhar-me pela 
aprovação do projeto de lei para criação 
de mais uma Turma Julgadora Tribunal 
e ampliação novas varas são prioridades. 
Tenho como proposta ampliar a instala-
ção do Processo Eletrônico nas demais 
unidades do regional; estabelecimento de 
plano anual de capacitação de servidores 
e magistrados; lutar para a construção 
dos prédios da sede nova TRT no CAB e 
fóruns no interior. Essas são, enfim, algu-
mas das metas já instituídas. 

DIREITOS – Que carência existe 
no tribunal e como supri-la? 

Valtércio de Oliveira – Saliente-se 
que deve ser contínuo o esforço envidado 
pela administração do TRT5 para cum-
primento do Plano de Gestão do Tribunal 
do Trabalho e das metas do Conselho Na-
cional de Justiça. Por isso, é importante 
que se persiga a objetividade e informa-
lidade, devendo todos os lidadores ofe-
recer sugestões criativas para melhoria 
de desempenho do nosso regional. Entre 
as ações já definidas no Planejamento 
Estratégico estão aumentar o nível de 

satisfação dos usuários, implementar o 
PJE em todas as Varas do Trabalho do 
Estado, reduzir o índice de congestiona-
mento na fase de execução, intensificar 
os programas de responsabilidade social, 
promover a inclusão e aumentar o núme-
ro de ações de preservação ambiental. 

DIREITOS – Existe burocracia e 
como supri-la no tribunal? 

Valtércio de Oliveira - Observo que 
o sistema processual ainda é muito bu-
rocratizado e ininteligível para o homem 
comum. O Poder Judiciário nacional luta 
contra a deficiência de efetividade da ju-
risdição e fazer a Justiça acessível cada 
vez mais é a solução para a maior parte 
das dificuldades. Começaremos o ano de 
2014 promovendo as ações para o Plane-
jamento Estratégico da Instituição, com 
o objetivo de formular as metas progra-
madas para os próximos cinco anos. Ser-
vidores e magistrados elaborarão o Mapa 
Estratégico, definindo as ações necessá-
rias para atingir as metas planejadas, 
melhorar os trâmites processuais e ga-
rantir melhor qualidade no atendimento 
ao público. 

DIREITOS – O número de juízes e 
servidores é suficiente à demanda? 

Valtércio de Oliveira – Importante 
de início frisar que, o aumento do núme-
ro de processos em andamento deriva da 
proliferação de conflitos cuja causa está 
no aumento da população e também re-
flete a decadência dos valores éticos da 
sociedade, pois, resultam de contratos 
que não são cumpridos que leva o ci-
dadão a buscar o Poder Judiciário. Sa-
liento que existem cargos vagos tanto 
na magistratura quanto servidores de 
primeiro grau, situação que exige a de-
flagração de concurso público para Juiz 
do Trabalho Substituto e servidores no 
mais curto tempo possível, cujo edital já 
foi divulgado. 

DIREITOS – Há necessidade de 
ampliar o número de varas traba-
lhistas? 

Valtércio de Oliveira – A Justiça 
do Trabalho na Bahia compreende, na 1ª 
instância, 88 Varas do Trabalho, 39 das 
quais em Salvador, que têm competência 
para julgar, em sua respectiva jurisdição. 
Não se pode ignorar que as Varas do Tra-
balho deste Regional possuem realidades 
distintas, no que concerne aos tipos de de-
mandas e a complexidade dos processos. 

Oportuno registrar que a criação de no-
vas Varas e revisão da área de jurisdição 
das unidades jurisdicionais, são medidas 
adequadas e há projeto de lei em curso 
no congresso nacional, em que pleiteada 
a criação de nove varas do trabalho, bem 
assim o aumento de servidores e cargos 
efetivos. 

DIREITOS – No Tribunal quantas 
turmas julgadoras existem? Há ne-
cessidade de aumentá-las? 

Valtércio de Oliveira – A 2ª ins-
tância, para onde os processos seguem 
em grau de recurso, é composta por 29 
desembargadores, que se distribuem em 
cinco Turmas e três seções Especializa-
das. A criação de uma nova turma jul-
gadora já foi posta em prática no nosso 
regional. Foi instalada a sexta turma jul-
gadora, apesar de não ter sido ampliado 
o número de desembargadores no TRT5. 
Há atualmente, cinco turmas, formadas 
por quatro desembargadores. É uma das 
metas do TRT5 ampliar sua atuação, 
para retornar o patamar de grande por-
te, quando então caberá a ampliação do 
número de turmas julgadoras no segundo 
grau de jurisdição. 

DIREITOS – E a tramitação nos 
julgamentos, como se dá, prazos, etc.? 

Valtércio de Oliveira – Deve ser 
observado que, apesar do grande volume 
processual apresentado na 1ª instância, 
a maioria dos magistrados vem cumprin-
do os prazos legais, ou seja, mantendo os 
feitos sem pendência e proferindo, tem-
pestivamente, decisões nos processos que 
lhe são conclusos. Os poucos juízes que, 
por alguma razão, extrapolam os prazos 
de que dispõem para decidir os feitos são 
instados pela Corregedoria a regulari-
zar as respectivas situações, sob pena de 
abertura de processo disciplinar. Salien-
to que, após a implantação do processo 
digital trabalhista, mesmo sem ainda 
abarcar todas as unidades judiciárias, já 
se reflete neste Regional a diminuição do 
tempo de duração dos feitos, a aceleração 
da tramitação das ações e a abreviação 
da solução das demandas. 

DIREITOS – Como será o relacio-
namento do futuro presidente com 
os jurisdicionados e advogados? 

Valtércio de Oliveira – Sempre pri-
mei por manter contato direto e amisto-
so com partes e advogados, assim como 
com qualquer interessado que venha ao 

“Vejo com grande
otimismo que o 

TRT5 está entrando 
definitivamente 
na era digital”

Entrevista com o DR. VALTéRCIO RONALDO DE OLIVEIRA
- Desembargador eleito para presidir o TRT5 - Tribunal Regional do Trabalho da Bahia.

Em entrevista exclusiva concedida ao advogado e jorna-
lista Alberto Barreto para o jornal DIREITOS, o novo 

presidente do TRT5, Dr. Valtércio Ronaldo de Oliveira, que 
tomará posse no dia 5 de novembro, fala do seu desafio, me-
tas e principais ações à frente do Tribunal, cuja missão pre-
cípua é prestar uma melhor prestação aos jurisdicionados, e, 
principalmente, estreitar mais ainda o relacionamento com 
os advogados. Confira a entrevista.

meu encontro, buscando atender a todos 
da melhor e mais rápida forma possível. 
Assim atuei, como servidor desta justi-
ça, depois como juiz de primeiro grau e 
também como desembargador. Também 
sempre mantive essa atitude aberta e 
democrática com os servidores da casa, 
que são o braço forte dos magistrados e 
peças indispensáveis da engrenagem da 
instituição. Tal comportamento persisti-
rá, por certo. 

DIREITOS – Como o senhor vê a 
justiça trabalhista frente ao PJE? 

Valtércio de Oliveira - Vejo com 
grande otimismo que o TRT5 está en-
trando definitivamente na era digital, 
atendendo ao projeto encabeçado pelo 
Conselho Nacional de Justiça a utilizar 
ferramenta única que substitui os va-
riados sistemas ainda hoje existentes. 
Trata-se de uma solução gratuita, em 
linguagem moderna e atenta aos requisi-
tos de segurança, que representa grande 
economia e torna mais eficaz a prestação 
jurisdicional, evitando a morosidade.

No TRT5 o PJe já funciona nas Varas 
do Trabalho de Santo Amaro, Candeias, 
Ilhéus, Itabuna e Salvador, onde todos 
os novos processos trabalhistas ajuizados 
necessariamente utilizam o novo siste-
ma. Na vistoria eletrônica, que realizei 
em correições nas varas do interior em 
que já fora implantado o sistema, afirmo 
que não mais se fará necessário o deslo-
camento de grande equipe para efetuar a 
análise dos processos, o que será salutar.

DIREITOS – Já existem reclama-
ções em relação a esse processo judi-
cial eletrônico? 

Valtércio de Oliveira – Não existem 
reclamações formalizadas. A reticência de 
alguns servidores, advogados, membros 
do ministério em face da novidade trazida 
pelo sistema eletrônico, que os retira da 
zona de conforto já alcançada, não pode 
ser considerada como empecilho, tam-
pouco se mostra problema a considerar. 
Ao contrário de queixas, tenho ouvido de 
advogados militantes há décadas o efeito 
positivo da alteração introduzida, que lhes 
devolveu o interesse em aprender e expe-
rimentar a nova mecânica disponibiliza-
da.  Nessa nova fase que vivencia o judi-
ciário nacional, em especial o trabalhista, 
boas mudanças virão, e, ao fim, o maior 
beneficiado será o cidadão que acorre ao 
judiciário para dirimir suas lides. 

DIREITOS – Para finalizar, no que 
diz respeito à sucumbência, já em 
tramitação na Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado Federal, 
como o senhor vê a questão? 

Valtércio de Oliveira – O ‘’jus pos-
tulandi’’ sempre foi característica básica 
da Justiça do Trabalho. Desse princípio 
decorre que, na Justiça Trabalhista, a fi-
gura do advogado não é obrigatória para o 
ajuizamento de reclamações. A Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados Federais aprovou o texto final 
do Projeto de Lei nº 3392/2004, que alte-
ra dispositivos da CLT e fixa a impres-
cindibilidade da presença de advogado 
nas ações trabalhistas, prescrevendo cri-
térios para a fixação dos honorários ad-
vocatícios na Justiça do Trabalho. Frise-
-se que esse projeto ainda será votado no 
Senado, porém, reflete o que já ocorre há 
tempos na Justiça do Trabalho no tocan-
te à atuação de advogado nas demandas, 
pois as ações são cada vez mais comple-
xas, apresentando inúmeros pleitos e im-
possibilitando que a parte consiga pedir 
corretamente tudo que tem direito a rece-
ber e até mesmo exigindo grande atenção 
com prazos e pressupostos processuais.
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Após 78 anos de espera, a 
OAB de Ilhéus ganhou na quinta-
-feira (12/09) sua sede própria. 
Uma casa ampla, situada na 
Rua 14 de Agosto, nº 80, no bair-
ro Cidade Nova, a menos de 200 
metros do Fórum Epaminondas 
Berbeth de Castro. O imóvel foi 
adquirido pela OAB da Bahia 
para a mais antiga subseção do 
estado ao custo de R$ 550 mil, 
mais taxas, com recursos oriun-
dos do Fundo de Integração e 
Desenvolvimento Assistencial 
dos Advogados (FIDA). Antes da 
inauguração, a casa passará por 
uma obra de adaptação.

Na solenidade de compra do 
imóvel, o presidente da OAB da 
Bahia, Luiz Viana falou de sua 
alegria em cumprir o compromis-
so assumido com os advogados 
ilheenses de adquirir a sede pró-
pria no primeiro ano de sua gestão 
e agradeceu o apoio da OAB Na-
cional e do Fida. “Minha palavra, 
meu compromisso, minha emoção 
partilho com todos os advogados e 
advogadas da subseção de Ilhéus. 
Parabéns a todos em nome do 
presidente Marcos Flávio Rhem. 
Agradeço em nome da advocacia 

baiana ao presidente Nacional da 
OAB Marcus Vinicius e ao presi-
dente do FIDA Felipe Sarmento. 
Mais uma realização partilhada 
pela diretoria unida da OAB da 
Bahia com Fabrício Oliveira, Ila-
na Campos, Antônio Adonias Bas-
tos e Jones Rodrigues”, declarou.

Participaram da solenidade, 
além do presidente Luiz Via-
na, o vice-presidente da OAB da 
Bahia, Fabrício Castro, o presi-
dente da OAB de Ilhéus, Marcos 
Flávio Rhem, a vice-presidente 
da OAB de Ilhéus, Cathia Teles, 

a secretaria da OAB de Ilhéus, 
France Ane Gois Nolasco, Lucio 
Cerqueira, o secretário adjunto 
da OAB de Ilhéus, os conselheiros 
seccionais da OAB da Bahia Car-
los Medauar Reis, Mozart Aragão 
Leite e Israel Nunes, o Membro 
do Tribunal de Ética e Disciplina 
da OAB da Bahia, Vinicius Bri-
glia Pinto, além de Luís Eduardo 
Lins, Edilson Menezes Junior, 
Lélio Furtado, Sofia Vieira, Bru-
no Parente, Y-San, Tony Santos, 
Luís Bernardes e outros advoga-
dos que se fizeram presentes.

As discussões sobre a efe-
tividade processual decorrem, 
em muitos momentos, do cla-
mor da sociedade por uma 
resposta mais rápida aos seus 
conflitos levados para apre-
ciação e solução pelo Estado, 
através da jurisdição vigente. 
Na atualidade, essas questões 
têm sido bastante debatidas 
entre os processualistas, por 
isso o IV Congresso Brasileiro 
de Direito Processual aborda-
rá como tema “Democracia, 
Processo e Efetividade: os de-
safios para a implementação 
do projeto constitucional”. 

O evento será realizado 
entre os dias 24 e 26 de ou-
tubro de 2013, no Hotel Fies-
ta Bahia, em Salvador – BA. 
Grandes nomes do cenário 
brasileiro do Direito estarão 
presentes no encontro. Dentre 
os convidados estão: Alexandre 

Freitas Câmara (Membro do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Processual), Everaldo Gaspar 
Lopes (Professor da Universi-
dade Federal de Pernambuco 
– UFPE), João Maurício Ade-
odato (Coordenador dos cursos 
de Direito da UNINASSAU 
– Centro Universitário Mau-
rício de Nassau), Lênio Streck 
(Procurador de Justiça do Rio 
Grande do Sul), Marcelo Ribei-
ro (Membro Efetivo do Institu-
to Brasileiro de Direito Pro-
cessual), Renato Rabbi-Baldi 
(Pós-doutor pela Universidade 
de Münster/ Alemanha e pelo 
Instituto Internacional de Di-
reitos Humanos/ França) e Rui 
Cunha (Professor Visitante de 
Pós-graduação em Ciências 
Criminais e em História da 
Pontífice Universidade Católi-
ca do Rio Grande do Sul - PU-
CRS).

OAB de Ilhéus ganha sede
própria após 78 anos de espera

IV Congresso Brasileiro
de Direito Processual

OAB DE ILHéUS

• Local: Fiesta Bahia Hotel - Avenida Antônio 
   Carlos Magalhães
• Data: 24/10/2013 até 26/10/2013
• Outras informações: (81) 2121-5957.


