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Projeto de 
Lei no Senado
inclui crime 
de feminicídio 
no Código Penal

Um projeto de lei em tramitação no Senado quer a 
inclusão do feminicídio no Código Penal como uma for-
ma qualificada de homicídio. Segundo a proposta, a pena 
de reclusão seria de 12 a 30 anos. Para os defensores 
da proposta, a tipificação é uma resposta aos números 
alarmantes de assassinatos de mulheres e à resistência 
do Poder Judiciário de considerar as espeficidades des-
te tipo de homicídio. O PLS (Projeto de Lei do Senado) 
292/2013 passou na Comissão de Constituição e Justiça 
em abril deste ano e está pronto para ser votado pelo 
Plenário.
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CCJ do Senado
aprova indicação 

de ministra para TST

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Definido o temário
oficial da XXII Conferência 
Nacional dos Advogados

EVENTOS JURÍDICOS PEC estabelece 
critérios para
ingresso nas 

carreiras de juiz 
e promotor
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O STJ entende que é abusiva a 
cláusula, em contrato de compra e 
venda de imóvel, que determina a de-
volução ínfima de parcelas pagas pelo 
comprador ou a retenção integral do 
pagamento.

Esse tema já está consolidado no 
STJ, a novidade, no entanto, está na 
aplicabilidade da invalidade no caso 
do distrato.

O distrato é um acordo de vontade 
firmado pelos contratantes que deli-
beram o término do acordo. Assim, se 
esse distrato apresentar a retenção in-
tegral de parcelas ou a devolução pe-
quena daquilo que fora pago pelo com-
prador, pode-se falar em invalidade do 
referido acordo.

Cabe lembrar que a extinção do 
contrato pode ocorrer pelos seguin-
tes motivos, dentre outros: vontade 
de apenas uma das partes (resilição), 
vontade dos contratantes (distrato), 
inadimplemento (resolução), etc.

Assim, quando ocorrer o distra-
to (manifestação de vontade dos dois 
polos contratuais), o incorporador não 
pode estabelecer para si amplos direi-
tos, culminando com a retenção inte-
gral ou substancial de todas as par-
celas já adimplidas pelo consumidor, 
sob pena de se caracterizar tal cenário 
como um acordo abusivo.

Segue o entendimento do STJ so-
bre o assunto: “DIREITO CIVIL E DO 
CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE 
CLÁUSULA DE DISTRATO. É abusi-
va a cláusula de distrato – fixada no 
contexto de compra e venda imobiliá-
ria mediante pagamento em presta-
ções – que estabeleça a possibilidade 
de a construtora vendedora promover 
a retenção integral ou a devolução ín-
fima do valor das parcelas adimplidas 
pelo consumidor distratante.       

Isso porque os arts. 53 e  51, IV, 
do CDC coíbem cláusula de decaimen-
to que determine a retenção de valor 
integral ou substancial das prestações 
pagas, por consubstanciar vantagem 
exagerada do incorporador. 

Nesse contexto, o art. 53 dispõe 
que, nos “contratos de compra e venda 
de móveis ou imóveis mediante paga-
mento em prestações, bem como nas 
alienações fiduciárias em garantia, 
consideram-se nulas de pleno direito 
as cláusulas que estabeleçam a perda 
total das prestações pagas em benefício 
do credor que, em razão do inadimple-
mento, pleitear a resolução do contrato 
e a retomada do produto alienado”. O 
inciso IV do art. 51, por sua vez, esta-
belece que são nulas de pleno direito, 
entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos 

e serviços que estabeleçam obrigações 
consideradas iníquas, abusivas, que co-
loquem o consumidor em desvantagem 
exagerada ou sejam incompatíveis com 
a boa-fé ou a equidade. Além disso, o 
fato de o distrato pressupor um contra-
to anterior não implica desfiguração da 
sua natureza contratual. Isso porque, 
conforme o disposto no art. Art. 472 do 
CC ,”o distrato faz-se pela mesma for-
ma exigida para o contrato”, o que im-
plica afirmar que o distrato nada mais 
é que um novo contrato, distinto ao 
contrato primitivo. Dessa forma, como 
em qualquer outro contrato, um ins-
trumento de distrato poderá, eventu-
almente, ser eivado de vícios, os quais, 
por sua vez, serão passíveis de revisão 
em juízo, sobretudo no campo das rela-
ções consumeristas. 

Em outras palavras, as disposições 
estabelecidas em um instrumento de 
distrato são, como quaisquer outras 
disposições contratuais, passíveis 
de anulação por abusividade. (REsp 
1.132.943-PE, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, julgado em 27/8/2013).

Por Bruna Lyra Duque.
Advogada. Sócia fundadora do Lyra Duque Advogados 

(www.lyraduque.com.br), Doutoranda e Mestre do 
programa de pós-graduação stricto sensu em Direitos 
e Garantias Fundamentais da Faculdade de Direito de 

Vitória (FDV). Especialista em Direito Empresarial (FDV). 
Professora de Direito Civil. Vitória – Espirito Santo.

Abusividade do distrato
na compra e venda

Direito Imobiliário
E-mail: contato@lyraduque.com.br

40- Em tema de independência, prerrogati-
va, direitos, ética e moralidade não fça o advo-
gado concessões ou transigências, por mínimas 
que sejam porque, mais cedo, mais tarde, outras 
se seguirão, como bola de neve, num crescendo 
comprometedor, afetando a autonomia, conduta, 
imagem e reputação profissional. 

41- Esforças-te por seres claro, simples, obje-
tivo e sintético em tuas petições, arrazoados, es-
critos e sustentações orais. Não procures mostrar 
erudições, evita abusar do emprego de expres-
sões em idiomas estrangeiros.

42- O estágio praticado em grandes escritó-
rios de advocacia costuma ser um duro, às vezes 
penoso aprendizado, exaustivo até fisicamente. 
Requer responsabilidade, paciência, determina-
ção, não raro, sacrifício. Mas é nele que muitas 
vezes, se tempera e forjas o verdadeiro profissio-
nal, que, com o tempo, termina por instalar sua 
própria banca profissional, muitas vezes associa-
da a outros colegas ou ex-colegas de estágio.

43- Nas sustentações e arrazoados orais, só 
excepcionalmente leias textos, sob pena de te tor-
nares monótono, e deixares ou julgadores desa-
tentos.

44- Nas causas complexas e relevantes, pen-
dentes de decisão do tribunal em que se quer re-
parar a injustiça cometida, nunca deixes de ela-
borar memorial e entregá-lo ao julgadores, um a 
um, com antecedência, e fazê-lo, mais uma vez, 
ainda mais resumidamente na própria sessão de 
julgamento, na esperança de que o trabalho ve-
nha a ser por eles lido.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens 
Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim



1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9-Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.
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Um projeto de lei em tramitação no 
Senado quer a inclusão do feminicídio no 
Código Penal como uma forma qualifica-
da de homicídio. Segundo a proposta, a 
pena de reclusão seria de 12 a 30 anos. 
Para os defensores da proposta, a tipifi-
cação é uma resposta aos números alar-
mantes de assassinatos de mulheres e à 
resistência do Poder Judiciário de consi-
derar as espeficidades deste tipo de homi-
cídio. O PLS (Projeto de Lei do Senado) 
292/2013 passou na Comissão de Consti-
tuição e Justiça em abril deste ano e está 
pronto para ser votado pelo Plenário.

O feminicídio é um crime de ódio 
contra mulheres, caracterizado por cir-
cunstâncias específicas em que o fato da 
vítima ser do sexo feminino é central. En-
tre essas circunstâncias estão incluídos 
os assassinatos praticados dentro de um 
contexto de violência doméstica, e crimes 
que envolvem violência sexual, mutila-
ções – principalmente no rosto, nos seios, 
e nos órgãos genitais -, tortura, e exposi-
ção pública do corpo da vítima.

“É claro que existem outras formas de 
matar mulheres pelo fato de serem mu-
lheres, mas estas são as características 
principais do feminicídio”, comenta Fer-
nanda Matsuda, advogada e consultora do 
site Compromisso e Atitude Lei Maria da 
Penha, que faz parte de uma campanha 
da SPM-PR (Secretaria de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República) 
para a efetiva aplicação da Lei 11.340, co-
nhecida como Lei Maria da Penha.

No projeto do Senado, o feminicídio 
é tipificado como uma forma de homicí-
dio qualificado, que ocorre em três hipó-
teses: ocorrência de violência doméstica, 
de violação sexual, ou quando há muti-
lação genital. Esta forma qualificada não 
traz, entretanto, um aumento de pena. “A 

pena para o feminicídio é a mesma pre-
vista no Código Penal para o homicídio 
qualificado, que é de 12 a 13 anos”, expli-
ca Fernanda.

Para a advogada, a Lei funcionará 
como uma estratégia para reconhecer a 
gravidade do homicídio que vitimiza mu-
lheres. “Os processos judiciais em relação 
ao homicídio de mulheres já trazem, em 
sua maioria, essas formas qualificadas.” O 
Código Penal prevê no artigo 61, alínea f, 
uma agravante genérica de pena caso as 
circunstâncias – quando não constituem 
ou qualificam o crime – do homicídio en-
volvam abuso de autoridade ou prevalên-
cia de relações domésticas, de coabitação 
ou hospitalidade, ou de violência específi-
ca contra a mulher, que é a Lei Maria da 
Penha. “Mas essa agravante é muito pou-
co aplicada pelos operadores de Justiça.”

Um levantamento feito pela advoga-
da em parceria com a SPM , ainda não 
publicado, pois tem caráter de aproxi-
mação preliminar – mostrou que de 200 
processos de homicídios de mulheres le-
vantados por tribunais de Justiça do país 
(exceto Amazonas, Bahia, Pernambuco, 
Paraná, Santa Catarina, Tocantins e 
Roraima), apenas 1/3 deles – 65 casos – 
houve o reconhecimento de agravante de 
crime contra a mulher. Em 31 deles, hou-
ve desclassificação, na maior parte das 
vezes, de crime de tentativa de homicídio 
para o de lesão corporal.

“A ideia de propor um tipo penal cha-
mado feminicidio é exatamente engrossar 
esse movimento que já foi iniciado pela 
Lei Maria da Penha, de tornar a violência 
doméstica, contra a mulher, um problema 
socialmente reconhecível. Dizer para o 
operador de direito que este é um proble-
ma diferente, que precisa ser tratado de 
maneira diferente”, explica a advogada.

Acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de 
agosto de 2014, em Ilhéus, a Confe-
rência Estadual dos Advogados, que 
nesta edição terá como tema a “Cons-
tituição Democrática e Efetivação dos 
Direitos”. O encontro, trienal, integra 
o ciclo de eventos estaduais prepara-
tórios à XXII Conferência Nacional 
dos Advogados, que acontece no Rio 
de Janeiro entre os próximos dias 20 
a 23 de outubro.

A conferência baiana contará com 
palestras de renomados juristas de 
destaque nacional, que abordarão a 
atuação do advogado na proteção dos 
direitos fundamentais, e também com 
debates sobre temas de grande inte-
resse para pro¬fissionais e acadêmi-
cos de Direito.

Além das atividades cientí¬ficas, 
a Conferência Estadual dos Advoga-
dos terá ainda uma agenda cultural 
para congraçamento dos advogados 

A Segunda Turma do STF (Supremo 
Tribunal Federal) julgou parcialmente 
procedente uma Ação Originária pro-
posta por um juiz do trabalho da 24ª Re-
gião e garantiu ao magistrado o direito a 
receber ajuda de custo para transporte 
e mudança por ter sido removido do mu-
nicípio sul-mato-grossense de Dourados 
– cidade para a qual foi designado assim 
que tomou posse no cargo – para Campo 
Grande, capital do estado.

O pedido de ajuda de custo em ra-
zão da mudança havia sido indeferido 
administrativamente pelo TRT-24 (Tri-
bunal Regional do Trabalho da 24ª Re-
gião) após consulta ao CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça).

Ao examinar o caso na sessão de 
terça-feira (6/8), a relatora da ação, mi-
nistra Cármen Lúcia, ressaltou que já 
existe decisão do CNJ no sentido de que 
a ajuda de custo é devida aos membros 
da magistratura e, mesmo que esse en-

tendimento tenha sido firmado poste-
riormente ao pedido apresentado pelo 
juiz ao TRT-24, não deve haver desi-
gualdade entre as situações.

A relatora, no entanto, negou pe-
dido de indenização por danos morais 
formulado em razão do indeferimento 
administrativo da ajuda de custo.

Precedente - No julgamento de 
questão de ordem na Ação Originária, o 
plenário do STF reconheceu sua compe-
tência para julgar ação que discute o pa-
gamento de ajuda de custo para despesa 
de transporte e mudança para juízes.

Foi aplicado ao caso o dispositivo 
constitucional que torna o STF compe-
tente para julgar processos em que to-
dos os membros da magistratura sejam 
direta ou indiretamente interessados e 
decidir em ações em que mais da meta-
de dos membros do tribunal de origem 
estejam impedidos, ou seja, direta ou 
indiretamente interessados.

Projeto de Lei no Senado 
inclui crime de feminicídio 

no Código Penal

Conferência Estadual 
dos Advogados

STF determina que juiz receba ajuda 
de custo para mudar de cidade

CONFERÊNCIA

DECISÕES

Lavagem de dinheiro
O procurador-geral da República, 

Rodrigo Janot, pediu nesta quarta-
-feira (6/8) ao Supremo Tribunal Fe-
deral abertura de investigação sobre 
o deputado federal Rodrigo Bethlem 
(PMDB-RJ). O parlamentar é acusa-
do de receber dinheiro para benefi-
ciar a organização não governamental 

(ONG) Casa Espírita Tesloo, entre 
2010 e 2012, quando ocupava o cargo 
de secretário de Desenvolvimento So-
cial na prefeitura do Rio de Janeiro. 
No pedido de abertura de investiga-
ção, Janot sugere que o deputado seja 
investigado por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. 

Campanha no DF pede para as mulheres uma vida livre 
de violência; tipificação de feminicídio é uma das frentes
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baianos, com a realização de um almoço 
de confraternização no dia 30 de agosto e 
show do grupo de samba Batifun.

O evento tem como coordenador Ge-
ral de Fabrício de Castro Oliveira e co-
ordenação científica ESA de Luiz Augus-
to Coutinho, Ana Patrícia Dantas Leão 
e Fabiano Cavalcante Pimentel. Para 
maiores informações www.conferenciaes-
tadualoab.com.br 



Ampliação dos direitos dos empregados 
domésticos, prevenção do trabalho escravo, 
competência para julgamento de ações so-
bre acidentes de trabalho e uso dos meca-
nismos de mediação e arbitragem na Jus-
tiça trabalhista foram alguns dos temas 
discutidos na sabatina da desembargadora 
Maria Helena Mallmann (foto), na quar-
ta-feira (6/8). A magistrada teve sua indi-
cação para o TST (Tribunal Superior do 
Trabalho) aprovada por 18 votos favoráveis 
e 1 contrário, na CCJ (Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania) do Senado.

Maria Helena Mallmann é atualmen-
te desembargadora do TRT-4 (Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região). Sua 
indicação para o TST segue agora para vo-
tação no plenário do Senado.

O presidente da CCJ, senador Vital 
do Rêgo (PMDB-PB), questionou Maria 
Helena sobre a repercussão das medidas 
para beneficiar o trabalhador doméstico. 
Em resposta, ela disse não acreditar que 
a expansão dos direitos dos demais tra-
balhadores para os domésticos vá levar 
à perda de postos de trabalho. “Só agora 
esses trabalhadores atingem a sua cida-
dania plena e isso merece o aplauso de 
toda a sociedade brasileira”, comentou a 
magistrada.

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
pediu a ela recomendações sobre ações 
que o Congresso poderia desenvolver para 
prevenir condições de trabalho análogas à 
do trabalho escravo. Maria Helena consi-
derou como grande desafio para legislado-
res e operadores do Direito a extensão de 
direitos básicos, já assegurados aos traba-
lhadores brasileiros, como carteira assina-
da e salário mínimo, para bolivianos, pa-
raguaios e africanos que têm chegado ao 
país. A desembargadora também defen-
deu atenção especial para a terceirização 
e quarteirização do trabalho.

A competência da Justiça trabalhista 
para julgamento de causas geradas por 
acidentes de trabalho foi questionada 
pelo senador Antonio Carlos Rodrigues 
(PR-SP). Essa atribuição já foi reconheci-
da pelo STF (Supremo Tribunal Federal). 
No Senado, no entanto, aguarda votação 

a PEC (proposta de emenda à Constitui-
ção) 45/2002 do senador Paulo Paim (PT-
-RS) que insere no texto constitucional 
essa função para a Justiça do Trabalho.

Rodrigues procurou reforçar a perti-
nência de manter esse tipo de causa na 
Justiça comum. “As varas trabalhistas de 
São Paulo estão sobrecarregadas, levan-
do-se até dois anos para se marcar uma 
audiência, ao contrário das varas estadu-
ais”, argumentou o senador.

Para a desembargadora, no entanto, a 
concentração desses processos na Justiça 
trabalhista é mais racional. “Se tem uma 
Justiça especializada, nada mais racio-
nal que concentrar nessa Justiça todos os 
litígios que digam respeito ao mundo do 
trabalho”, ponderou, defendendo ainda a 
delegação do julgamento de ações previ-
denciárias e criminais ligadas a acidentes 
do trabalho para a mesma esfera judicial.

Maria Helena também acredita que o 
uso dos mecanismos de mediação e arbi-
tragem na Justiça do Trabalho contribui 
para o aperfeiçoamento e a celeridade na 
solução de conflitos. Conforme explicou, 
diversas categorias têm recorrido à Jus-
tiça trabalhista, independentemente da 
instalação de dissídio coletivo, para que 
seja feita a mediação em demandas ne-
gociadas entre patrões e trabalhadores. 
Essas novas modalidades de solução de 
conflitos foram bastante elogiadas pela in-
dicada para o TST.

Pesquisa encomendada pelo Con-
selho Federal da OAB ao Instituto 
Datafolha, demonstra o alto grau de 
confiança da advocacia e da sociedade 
com a entidade, colocando-a como a 
instituição mais confiável entre aque-
les que a conhecem, para 72% dos en-
trevistados.

Dentre os temas de interesse da 
sociedade civil pesquisados, o fim do 
investimento privado de campanhas, 
proposto pelo Conselho Federal da 
OAB na ADI nº 4650, tem a aprova-
ção de 71% dos brasileiros.

Sobre os principais problemas do 
país, 38% dos 2.126 entrevistados em 
134 municípios afirmam que a saúde 
é a sua maior preocupação. Violên-
cia fica em segundo lugar, com 15%, 

seguida de perto por corrupção, com 
14%, e educação, com 10% das res-
postas.

Outro dado interessante é que 
57% dos entrevistados afirmaram ser 
a favor dos protestos e 66% conside-
raram a realização da Copa do Mun-
do importante para o país.

A pesquisa mostra que a popula-
ção brasileira apoia as reivindicações 
da OAB. A maioria absoluta dos en-
trevistados considera importantes 
as principais ações da Ordem como a 
Campanha por Eleições Limpas, que 
tem apoio de 88% dos entrevistados, 
assim como a luta por maior rapidez 
da justiça. As ações pela melhoria dos 
cursos de direito no país também são 
aprovadas por 77%. Fonte: CFOAB
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CCJ do Senado aprova indicação 
de ministra para TST

Datafolha: OAB tem 72% de
confiança da sociedade brasileira

O Senado instalou a comissão de sin-
dicância que vai apurar as denúncias 
publicadas na última edição da revista 
Veja sobre manipulação dos depoimen-
tos prestados à CPI (Comissão Par-
lamentar de Inquérito) da Petrobras. 
Segundo a revista, a presidenta da es-
tatal, Graça Foster; o ex-presidente José 
Sergio Gabrielli e o ex-diretor da Área 
Internacional Nestor Cerveró “tiveram 
acesso antecipado” e foram treinados 
para responder perguntas dos senadores 
que investigam a existência de irregula-
ridades na Petrobras.

Segundo a Diretoria-Geral do Sena-
do, o consultor legislativo especialista em 
direito penal Tiago Ivo Odon, o analista 
da Secretaria-Geral da Mesa e especialis-
ta em direito eleitoral Marcelo Inácio de 
Aranha Menezes  e o analista da primei-
ra-secretaria, especialista em direito le-
gislativo  e processual, José Mendonça de 
Araújo Filho, todos servidores de carreira 
da Casa, serão os responsáveis pelos tra-
balhos. A comissão, que foi instalada na 
última quarta-feira (6/8) e deve trabalhar 

em sigilo, só tem poder para investigar a 
responsabilidade dos servidores do Sena-
do. De acordo com a Lei 8.112/90, o prazo 
para conclusão da sindicância não exce-
derá 30 dias, mas pode ser prorrogado 
por igual período, a critério da autorida-
de superior.

A solicitação de abertura de sindi-
cância foi feita no início da semana pelo 
presidente da CPI da Petrobras, sena-
dor Vital do Rêgo (PMDB-PB). No ofício 
encaminhado ao presidente da Casa, 
senador Renan Calheiros, e o ao diretor-
-geral, Luiz Fernando Bandeira de Mello, 
ele pediu a “instauração de sindicância 
com a finalidade de apurar a ocorrência 
de irregularidade administrativa”. Rêgo 
também pediu investigação pela Polícia 
Federal. De acordo com a denúncia, ba-
seada em um vídeo de uma reunião com 
a participação de três empregados da 
Petrobras, a manipulação teria a parti-
cipação de senadores. O relator da CPI, 
senador José Pimentel (PT-CE), negou 
que tenha se reunido com depoentes para 
combinar perguntas e respostas.

Senado instala sindicância para 
apurar caso da Petrobras

DENÚNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOPESQUISA

[...] 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)

Frases do mês O vice-presidente do Conselho Fede-
ral da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Claudio Lamachia, considerou inconsti-
tucional o Projeto de Lei 5.749/2013, que 
cria a carreira de paralegais aos bacharéis 
em Direito. A matéria foi aprovada em 
caráter terminativo na quarta-feira (6/8), 
na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados. Se aprovada to-
talmente no Poder Legislativo, estes ba-
charéis poderão atuar na área jurídica sob 
a responsabilidade de um advogado.

Lamachia lembrou que, em outubro 
do ano passado, a Câmara rejeitou, de 
forma definitiva, a proposta de fim do 
Exame de Ordem. “É um absurdo legisla-
tivo, um passo atrás para a qualificação 
da carreira jurídica no Brasil. O Conse-
lho Federal da OAB, com o apoio das sec-
cionais, mobilizará os deputados e sena-
dores pela rejeição do projeto”, garantiu 
o dirigente.

O presidente do Conselho Federal da 
OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 
disse que o ideal seria a ampliação do pe-
ríodo de estágio durante o curso de Direito, 
podendo ter uma prorrogação de um ano 
após o término da graduação. “Mais do que 
isso, cria-se um desestímulo ao estudo e à 
capacitação. Não pode haver advogado de 
primeira e segunda linha, pois não há cida-
dão ou causa mais ou menos importante.’’

O presidente da OAB gaúcha, Marce-
lo Bertoluci, destacou que o projeto pode-
rá criar uma subclasse de profissionais do 
Direito, que será mal-remunerada. “Isso 
desestimula muitos bacharéis a buscar 
a aprovação no Exame de Ordem, que é 
um instrumento de qualificação. O Direi-
to não necessita de subprofissionais, mas 
de profissionais completos e tecnicamen-
te preparados para a responsabilidade de 
orientar e atuar em benefício dos direitos 
dos cidadãos”, frisou.

Conselho Federal da OAB vai contra projeto 
de lei que cria carreira de paralegal

CONSELHO FEDERAL DA OAB



O maior evento jurídico da América 
Latina já tem seus temas e subtemas 
devidamente definidos pelo Conselho 
Federal da OAB. De 20 a 23 de outubro 
de 2014, 40 painéis e mais de 35 eventos 
especiais movimentarão o Riocentro, no 
Rio de Janeiro, durante a XXII Confe-
rência Nacional dos Advogados. Nesta 
edição, o tema central será “Advogado, 
seja protagonista da história”, com aná-
lises sobre a constituição democrática e 
a efetivação de direitos.

Marcus Vinicius Furtado Coêlho 
(foto), presidente nacional da OAB, 
lembra que, para se fazer a maior confe-
rência da história da Ordem, é primor-

dial oferecer assuntos e palestrantes de 
qualidade. “Serão abordados os princi-
pais temas que envolvem a discussão 
jurídica no momento, bem como desafios 
e perspectivas da advocacia”, ressaltou.

Entre os temas a serem debatidos na 
XXII Conferência estão propostas para 
o aprimoramento do Poder Judiciário; 
Novo Código de Processo Civil; reforma 
política democrática; sistema carcerário 
brasileiro; ensino jurídico; acesso à Jus-
tiça; sustentabilidade; sociedade entre 
advogados; além de assuntos concernen-
tes a todos os campos do Direito.

O evento - A XXII edição da Confe-
rência Nacional dos Advogados, entre 

20 e 23 de outubro deste ano, será a 
maior já realizada pelo Conselho Fede-
ral da OAB. São esperados milhares de 
pessoas, entre estudantes, advogados e 
outros profissionais. Com o tema “Ad-
vogado, seja protagonista da história”, 
o evento discutirá a constituição demo-
crática e a efetivação de direitos.

Toda a programação será realiza-
da no centro de convenções Riocen-
tro, que abrigará 40 painéis com 160 
palestrantes, conferências magnas e 
bate-papos culturais, entre outros. Os 
pavilhões serão ocupados por cerca de 
300 estandes de entidades ligadas ao 
mundo jurídico. 

Definido o temário oficial da XXII
Conferência Nacional dos Advogados

EVENTOS JURÍDICOS
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SHOPSom
Projetos de Sonorização

e Home Theather

Telefone: 3613-6123 - www. shopsom.com

Av. Cinquentenário, 884, Ed. Benjamim de Andrade, 
Loja 4, Térreo – Centro - Itabuna - BA



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 – 8852 2006 e 3613 2545
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1- Quais são as principais di-
ferenças entre a Tabela Price e o 
SAC para empréstimo bancário 
com vista a compra de imóvel? Vi-
vian da Silva

Vivian, a Tabela Price e o Sistema 
de Amortização Constante (SAC) são 
as duas forma mais comuns de se pa-
gar financiamento imobiliário.

O SAC possui prestação mensal 
cujo valor decresce durante todo o pe-
ríodo do contrato, enquanto a Tabela 
Price é um sistema no qual as parcelas 
do financiamento são sempre iguais e 
não há reajustes do saldo devedor nem 
do valor da prestação.

Além disso, se diferenciam nos se-
guintes aspectos: Amortização: as duas 
formas mais comuns de se pagar valor 
de se pagar o valor tomado de emprés-
timo (amortização) em um contrato 
imobiliário. Basicamente, o Sistema de 
Amortização Constante possui presta-
ção mensal cujo decresce durante todo 
o período do contrato, enquanto a Ta-
bela Price é um sistema no qual se as 
parcelas do financiamento são sempre 
iguais e não há reajuste do saldo deve-
dor nem do valor da prestação.

Segundo especialistas, o SAC repre-
senta 95% do total das contratações. 
Sendo que as duas opções são apresen-
tadas ao cliente no momento da solici-
tação do crédito – até na simulação do 
financiamento feita na internet no site 
da Caixa Econômica Federal (CEF), o 
internauta precisa selecionar qual a 

modalidade de sua escolha.
Além disso, apesar de começar com 

uma prestação entre 20% e 25% mais 
cara que a Tabela Price (contrato com 
período máximo de 240 meses), no SAC 
(até 420 meses, ou 35 anos), além de as 
parcelas irem decrescendo, pagam-se 
menos juros.

A escolha da modalidade Tabela 
Price ou SAC mais adequada para o 
empréstimo bancário depende do perfil 
do comprador 

2- Estou pensando em comprar 
meu primeiro imóvel e gostaria 
que me desse algumas dicas. An-
dré Carlos.

André, quanto à renda, o valor do 
imóvel não deve ultrapassar entre 20% 
a 23% da renda do comprador, para não 
comprometer o seu salário. Antes de 
optar pelo imóvel, o indicado é procurar 
uma instituição financeira para o com-
prador verificar o quanto pode finan-
ciar e qual o valor que poderá pagar, 
ou seja, fazer uma simulação é o ideal. 
Além disso,  é importante verificar se 
a incorporadora/construtora é filiada a 
associações de classe, como as Ademi, 
por exemplo, para que seja comprovada 
a idoneidade da empresa. Além disso, 
em caso de imóveis na planta, é indica-
do buscar saber qual é a previsão do va-
lor do condomínio, porque, muitas vezes 
são cobradas taxas altas, que, somadas 
ao valor do financiamento, pesam no 
bolso do comprador.

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

Por unanimidade, o plenário do STF 
(Supremo Tribunal Federal) determinou 
que o Ministério Público tem legitimida-
de para defender contratantes do seguro 
obrigatório DPVAT, referente à indeniza-
ção de vítimas de acidentes de trânsito. 
Nesta quinta-feira (7), os ministros con-
cluíram o julgamento do RE (Recurso Ex-
traordinário) 631111, iniciado na sessão 
plenária de quarta-feira (6/8). A matéria 
teve repercussão geral reconhecida.

O MPF (Ministério Público Federal), 
autor do recurso, questionava decisão do 
STJ (Superior Tribunal de Justiça) que 
entendeu faltar ao MP tal legitimidade, 
tendo em vista que se trata de direitos 
individuais identificáveis e disponíveis, 
cuja defesa seria própria da advocacia. 
Na origem, o caso refere-se a atuação do 
parquet em ações segundo as quais a in-
denização paga pela seguradora foi em 
valor inferior ao determinado por lei.

O ministro Teori Zavascki, relator do 
recurso, votou no sentido de prover o RE, 
sendo acompanhado por unanimidade. 
Para ele, o MP tem legitimidade nas cau-
sas em que há interesse público, como é a 
hipóteses dos autos. “É importante enfa-
tizar que pela natureza e finalidade des-
se seguro o seu adequado funcionamento 
transcende os interesses individuais dos 
segurados”, ressaltou.

O relator citou algumas hipóteses que 
justificam a constitucionalidade de nor-
mas que atribuem ao MP legitimidade 
para tutelar em juízo direitos individuais 
homogêneos, o que ocorre nas relações de 
consumo e nas relações com instituições 
financeiras. “Ainda que no caso não haja 
estrita identificação com essas situações, 
a legitimação ativa do Ministério Públi-
co se justifica com base no artigo 127 da 
Constituição Federal pelo interesse social 

de que se reveste a tutela do conjunto de 
segurados que teriam sido lesados pela 
seguradora”, disse.

Por fim, ele observou que a situação 
tratada nos autos é semelhante à de ou-
tros direitos individuais homogêneos, 
que, apesar da sua natureza – de direitos 
divisíveis, disponíveis e com titular de-
terminado ou determinável –, o Supremo 
assentou o interesse social em sua tute-
la, autorizando a iniciativa do Ministério 
Público de defendê-los em juízo mediante 
ação coletiva, com base no artigo 127 da 
Constituição.

Segundo Zavascki, este é o caso de 
precedentes relativos a direitos indivi-
duais homogêneos sobre mensalidades 
escolares, contratos vinculados ao siste-
ma financeiro de habitação, contratos de 
leasing, interesses previdenciários e tra-
balhadores rurais, aquisição de imóveis 
em loteamentos irregulares e sobre dife-
renças de correção monetária enquanto 
vinculados a fundos de garantia.

Marcos Flávio Rhem (foto), presidente da 
OAB Subseção de Ilhéus, declarou nos primeiros 
dias de sua gestão que tinha entre seus projetos 
frente à instituição que congrega os advogados, 
estagiários e familiares, adquirir a sede própria, 
que inclusive já realizou, restando só a conclu-
são da reforma, e outra é a construção da área de 
recreação para os profissionais do Direito e seus 
familiares: Clube dos Advogados. 

Quanto a sede, Itabuna já tem a sua desde a 
gestão do presidente Gabriel Nunes.

Da forma que Marcos Flávio vem trabalhan-
do com a sua diretoria e é articulado, não demo-
rará muito e o sonho se tornará realidade.

STF decide que MP pode defender 
beneficiários do DPVAT

Clube dos Advogados

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

OAB DE ILHÉUS
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Relator do RE, ministro Teori Zavascki 
citou precedentes no Supremo 

para acolher pedido do MPF



Trata-se do novo Estatuto da Ad-
vocacia e da OAB, entidade, aliás, 
cuja jovialidade apesar dos seus mais 
de oitenta anos de trajetória a torna 
cada vez mais acreditada e respeita-
da pela população, tudo evidenciado 
em uma extensa folha de serviços em 
defesa da ética, da justiça e dos direi-
tos humanos.

Nascida seis anos depois da Carta 
Cidadã e pouco mais de trinta após a 
antecessora no mesmo plano de hierar-
quia, a saber, a Lei 4.215, a 8.906 aten-
dia ao clamor dos tempos e à própria 
necessidade de se fazer real o contido 
no artigo 133, daquela primeira, que 
preceituava a indispensabilidade do 
advogado.

De lá para cá, muito se tem presen-
ciado o envolvimento da OAB em de-
bates e lutas que transcendem os seus 
muros no tocante à regulação da pro-
fissão, o que, por sinal, ela faz em dois 
momentos: na análise dos pedidos de 
inscrição e por meio dos seus Tribunais 
de Ética e Disciplina.

São inúmeros os exemplos desse 
protagonismo: desde a campanha pela 
redemocratização ao impeachment de 
Collor, da luta pela preservação dos 
poderes correicionais do CNJ à denún-
cia do caos penitenciário, da proposi-
tura de um modelo de reforma políti-
ca racional, abolindo o financiamento 
por empresas ao projeto de lei Saúde 
+10 (investimento mínimo de 10% da 
arrecadação no sistema de saúde), da 
aprovação da lei anticorrupção à emen-
da constitucional que prevê a cassação 
imediata de parlamentares condena-
dos por improbidade administrativa.  

E que fique claro: a Ordem não 
tem partido político; sua bandeira é a 
da cidadania e o seu foco primaz é o de 

consolidá-la. Advogado respeitado é ci-
dadão valorizado.

Sobral Pinto, um dos gigantes da 
profissão, disse certa vez que a advo-
cacia não é uma profissão para covar-
des. Juiz primeiro de qualquer causa, 
depositário das esperanças, e, não 
raro, economias de uma vida inteira, 
é incomensurável a responsabilidade 
a recair sobre os ombros do advogado, 
não por acaso se dizendo que ele é um 
agente social que desempenha função 
pública relevantíssima, daí porque in-
dispensável. Claro que não se quer com 
isso afirmar que sejamos todos queru-
bins barrocos. Há, dentre nós, os frutos 
podres no cesto. Mas acredite o leitor: 
todo o esforço vem sendo feito para 
apeá-los desse cesto. 

Perfeita, portanto, a reflexão do 
atual Presidente Nacional da Ordem, 
Marcus Vinicius, meu dileto amigo, 
em artigo no site Consultor Jurídico de 
02/07, quando retratou o EAOAB como 
um “texto de referência e afirmação do 
Estado Democrático de Direito”, indi-
cador do “caminho da ética profissio-
nal” e promotor da “contínua integra-
ção de uma advocacia comprometida 
com a paz social”.

Que, enfim, nunca mais, no hori-
zonte dos advogados, haja um Napoleão 
da vida, um megalômano qualquer, a 
encher a boca para dizer ser preferível 
que se corte a língua da advocacia a 
permitir que ela a utilize contra os po-
derosos de plantão.

Parabéns aos advogados e à Nação 
brasileira.
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Estatuto da Advocacia: “20 
anos e muito o que contar”

Por Gustavo Henrique de Brito Alves Freire. 
Advogado e membro da Comissão Nacional de Exame de 

Ordem e conselheiro seccional da OAB-PE. 
www.oab.org.br 

Contexto Jurídico
www.oab.org.br 

Esquerda caviar
A defesa de Fábio Hideki Ha-

rano, um dos supostos black blocs 
presos há quase dois meses em 
São Paulo, vai arguir a suspeição 
do juiz Marcelo Matias Pereira, 
da 10ª Vara Criminal. Ao negar 
pedido de liberdade dos mani-
festantes, na semana passada, o 

magistrado disse que eles faziam 
parte da “esquerda caviar”. O ad-
vogado Luiz Eduardo Greenhalgh, 
que representa Hideki, diz que o 
“conteúdo ideológico” do despa-
cho revela “prejulgamento”. “Que 
segurança jurídica o meu cliente 
terá?”, questiona. 

A Câmara analisa a PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) 399/14, que 
passa a exigir do bacharel em Direito no 
mínimo 30 anos de idade e três anos de 
atividade jurídica para ingresso nas car-
reiras de juiz, promotor e delegado da Po-
lícia Federal e Civil.

A proposta também modifica o texto 
constitucional para condicionar o exercí-
cio da advocacia por promotores, magis-
trados e delegados, inativos ou aposen-
tados à prévia aprovação em Exame de 
Ordem.

Maturidade intelectual - Em relação 
à idade mínima, o autor da proposta, de-
putado Moreira Mendes (PSD-RO), afir-
ma que a atual ausência de restrição tem 
levado pessoas cada vez mais jovens a 
participar dos processos seletivos.

“É desejável que, para as carreiras de 
magistrado, de promotor e de delegado, 
os candidatos tenham uma maturidade 
intelectual e social mais expressiva, ou 
seja, que tenham mais vivência para atu-
ar proferindo decisões que refletem na 
vida das pessoas”, justificou.

Amadurecimento profissional e co-
nhecimentos jurídicos mais densos tam-
bém foram citados por Mendes para man-
ter a exigência de um tempo mínimo de 
três anos de atividade jurídica para in-

gresso nas referidas carreiras.
Isonomia - No caso do Exame de Or-

dem, Mendes afirma que a modificação 
é necessária para garantir o respeito ao 
princípio da isonomia entre os profissio-
nais habilitados a advogar. “Aqueles que 
não são promotores ou juízes necessitam 
de prévia aprovação no Exame de Or-
dem para exercer o ofício da advocacia, 
inclusive se quiserem se tornar juízes 
ou promotores no futuro, enquanto as 
categorias citadas são dispensadas de 
prestar o exame se quiserem advogar”, 
completou.

A PEC terá impacto maior na carrei-
ra dos delegados da Polícia Federal e da 
Polícia Civil, em que atualmente não é 
exigido tempo mínimo de atividade jurí-
dica, idade mínima, nem tampouco pré-
via aprovação em Exame de Ordem como 
pré-requisito para exercer a advocacia ao 
se aposentarem.

Tramitação - A proposta foi apensada 
à PEC 25/11 e terá sua admissibilidade 
examinada pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania. Se aprova-
da, será analisada por uma comissão es-
pecial a ser criada especificamente para 
esse fim. Depois, seguirá para o Plenário, 
onde será votada em dois turnos. (Agên-
cia Câmara)

PEC estabelece critérios
para ingresso nas carreiras 

de juiz e promotor

Apesar de ter crescido nos últimos 
anos, o percentual de recolhimento 
das multas aplicadas pelas agências 
de regulação e fiscalização do país 
manteve-se baixo no ano passado. 
Problemas na inscrição no cadastro 
de inadimplentes (Cadin), necessida-
de de revisão dos processos de cobran-
ça e as próprias instâncias de recurso 
do Judiciário foram apontadas por 
especialistas e representantes das 
entidades como os principais fatores 
que levaram, no ano passado, o grupo 
de 17 entidades acompanhadas pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) a 
arrecadar apenas 14,7% dos R$ 19,9 
bilhões aplicados em autuações. Se-
gundo relatório de auditoria do TCU 
das contas do governo no exercício de 
2013, apenas 4 de 17 agências conse-
guiram arrecadar mais da metade do 
valor das 402,4 mil multas que cobra-
ram. Mais do que deixar de reforçar 
os cofres da União, o desempenho fra-
co, na avaliação do próprio tribunal, 
dilui o efeito pedagógico das multas e 
reduz o poder de sanção dos respecti-
vos órgãos. 

Multas aplicadas



Estava eu de passagem por uma 
comarca pequena, município de poucos 
habitantes, e que, por ventura, todos 
conhecem a todos. Nesse dia, estava 
ocorrendo um Júri, como o crime, ora, 
era de homicídio, todos da cidade es-
tavam reunidos no plenário para sa-
ber qual pena o réu ia receber. O Juiz, 
como de raríssimo fato, era morador do 
local, e por ser uma comunidade rural, 
se portava do modo dos habitantes, 
criava porco, galinha, pato vários ani-
mais no fundo de seu quintal. Havia 
ele reservado um Peru para o natal, 
passou vários meses engordando a ave 
para fazer uma ceia gloriosa. Todavia 
o animal desaparelha do seu quintal e 
dessa forma, ele aproveitou a sessão 
do Júri, estando comunidade reunida, 
para perguntar sobre o animal.

Ao final do Júri, com a sentença 
condenatória proferida, o Magistra-
do envergonhado realiza as seguintes 
perguntas:

___ Gente eu crio, ah, pois bem, al-
guém viu um peru?

Nesse Momento todos se levantaram.
___ Não gente, não é isso, que que-

ro saber se alguém tem um peru?
Somente os Homens se levanta-

ram.
___ Não, minha gente, eu quero sa-

ber é: Alguém viu um peru que não lhe 
pertence?

Somente as Mulheres se levanta-
ram

___ Gente, entenda, o que eu quero 
saber é: Alguém viu o meu peru?

Somente as Estagiarias se levan-
taram.

As Malícias de
Magistrado Natalino
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Barriga de aluguel
Decisões judiciais recentes têm fa-

cilitado a emissão de documentos de 
crianças nascidas por meio do método 
popularmente conhecido como “barriga 
de aluguel”. Pais biológicos estão conse-
guindo, com aval da Justiça, registrar 
os bebês recém-nascidos com a certidão 
apenas no nome deles, sem nenhuma 
menção à gestante. A Justiça de São Pau-
lo concedeu o registro em nome dos pais 
biológicos, com aval do Ministério Públi-
co, para um bebê. A decisão determinou 

que a maternidade emitisse a Declaração 
de Nascido Vivo sem mencionar a dona 
da barriga de aluguel. Nesta semana, em 
Santa Catarina, um casal gay também 
conseguiu autorização para registrar um 
filho gerado pela irmã de um deles pelo 
mesmo método. “A decisão acompanha a 
dinâmica da sociedade. A ciência permite 
situações que não seriam imaginadas há 
poucos anos. O Judiciário deve acompa-
nhar esse desenvolvimento”, afirma a ju-
íza Rosana Garbin. 

O Órgão Especial do Tribunal Regio-
nal Federal da 3º Região retomou o julga-
mento da constitucionalidade de norma 
que estabeleceu uma multa de 50% para 
o contribuinte inadimplente que distri-
buir bonificações ou lucros. Porém, os de-
sembargadores não discutiram o mérito, 

apenas se a questão deveria ser julgada 
por eles ou pela turma originária do pro-
cesso. Até o momento cinco desembar-
gadores entenderam que a questão não 
pode ser analisada pelo Órgão Especial. 
O julgamento foi novamente interrompi-
do por um pedido de vista. 

Multa por bonificação

Todo mundo já ouviu falar o quanto é 
difícil passar na prova da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), requisito neces-
sário para que o bacharel em direito exer-

ça a profissão como advogado. Em todo o 
Brasil, apenas cerca de 15% passam na 
primeira vez, segundo a OAB. Para redu-
zir o número de advogados que ficam sem 

O projeto de lei PLS 232/2014 
causa polêmica

trabalhar enquanto tentam passar na 
prova, o projeto de lei PLS 232/2014 apre-
sentado neste mês pelo senador Marcelo 
Crivella (PRB-RJ) cria uma nova alter-
nativa. Esses bacharéis poderão atuar 
como assistentes de advocacia, prestando 
auxílio aos advogados, que ficariam res-
ponsáveis por sua supervisão, ou ainda 
atuariam como mediadores.

A prova é uma exigência legal. Está 
no Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94. 
No art. 3º está claro que o exercício da ati-
vidade de advocacia e a denominação de 
advogado são privativos dos inscritos na 
OAB. E o art.8º fala dos requisitos para 
ter a inscrição como advogado, entre eles, 
o exame da ordem, conforme atesta o pa-
rágrafo 1º.

De acordo com o senador Crivella, os 
bacharéis sem carteira da OAB poderiam 
ficar encarregados de tarefas como le-
vantar fatos e provas; fazer contato com 
clientes; organizar reuniões e auxiliar em 
questões de informática e administração 
interna. Essa ideia seria inspirada em 
um tipo de profissão norte-americana 
chamada “paralegals”. Nos EUA, cerca 
de 280 mil pessoas atuariam como assis-
tentes de advocacia.

Para o presidente da OAB Minas, 
Luís Cláudio Chaves, a proposta de Cri-
vella é ilegal. Para ele, o projeto só pre-

judica a classe. “Se aprovado o trabalho 
como assistente, os escritórios vão prefe-
rir o trabalho deles, pois poderão ter sa-
lários menores. Assim, entendo que esse 
projeto poderá criar uma subclasse, que 
vai poder trabalhar, mas ganhar muito 
mal”, critica.

Apesar da baixa aprovação no exame 
da OAB, Chaves informa ter entregue, 
em sete anos na diretoria da OAB, 50 
mil carteiras de advogados somente para 
Minas Gerais. “Não faltam advogados no 
mercado por causa do exame”, pondera.

Ele acredita que passar é somente 
questão de esforço pessoal. “Conheço o 
caso de um lavador de carros que estudou 
direito e passou de primeira no exame da 
Ordem. Digo isso para mostrar que é um 
exame acessível para todos”, afirma.

Para a coordenadora Pedagógica da 
Faculdade IBS da Fundação Getúlio Var-
gas, Elma Santiago, é preciso que cada 
bacharel analise o impacto que essa es-
colha pode ter para a carreira que esco-
lheu. “ Se for permanecer sem o exame da 
OAB e aceitar uma colocação como essa, 
poderá ficar frustrado no futuro, afetan-
do seu desenvolvimento profissional”, ar-
gumenta. Ela trabalha com orientação de 
carreiras em projeto que visa trabalhar o 
autoconhecimento e a perspectiva de car-
reira dos graduandos.



www.jornaldireitos.com - Ano VI - n° 67 - SUL DA BAHIA - De 11 de agosto a 16 de setembro de 2014

1º Caderno
10

As reuniões fechadas 
nos quais os conselheiros do 
Conselho Nacional de Justi-
ça faziam votação antecipa-
da das questões que iriam 
ao plenário do órgão foram 
suspensas pelo presiden-
te interino do CNJ, minis-
tro Ricardo Lewandowski 
(foto). O pedido foi feito 
pela Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB), 
sob o argumento de que as 
“sessões secretas” ferem os 
princípios constitucionais 
da publicidade, ampla defe-
sa e contraditório.

De acordo com o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, apesar de não ha-
ver nenhuma previsão expressa no Re-
gimento Interno do CNJ e em nenhuma 
outra norma interna ou legal, o meca-
nismo de votação antecipada vinha sen-
do utilizado sob o argumento de trazer 
maior celeridade aos julgamentos do 
órgão. “Nessas reuniões, seriam deba-
tidos previamente todos os temas dos 
processos a serem chamados na sessão 
e, por meio de um sistema eletrônico de 
votação antecipada, eram definidos os 
posicionamentos de cada um dos conse-
lheiros que somente, depois, era apre-
sentado formalmente ao plenário do 
Conselho”, esclarece.

“O que se apresenta na sessão pública 
é simplesmente o resultado do julgamen-
to, bem como se foi julgado por maioria 

ou à unanimidade de votos”, explica Cos-
ta. As “Reuniões Administrativas Fecha-
das”, como são chamadas oficialmente, 
aconteciam com a presença de todos os 
conselheiros na segunda-feira anterior à 
sessão ordinária. Lá eram debatidos pre-
viamente todos os temas dos processos a 
serem chamados na sessão e, por meio de 
um sistema eletrônico de votação ante-
cipada, definidos os posicionamentos de 
cada um dos conselheiros que, depois, só 
será apresentado formalmente ao plená-
rio do Conselho.

Para a AMB, adoção da votação an-
tecipada “suprime a possibilidade das 
partes e interessados, devidamente ha-
bilitados no processo, em poder fazer in-
tervenções necessárias para contribuir 
com o julgamento do processo com sus-
tentações orais, restringindo ainda a pu-
blicidade sobre o que se está decidindo”. 
(Ascom CNJ e da AMB)

Ricardo Lewandowski
suspende sessões secretas 

de votação no CNJ

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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Para fins previdenciários considera-se In-
capacidade laborativa a impossibilidade do se-
gurado da Previdência Social de desempenhar 
a atividade profissional específicas de cargos 
ou empregos, decorrentes de alterações pato-
lógicas decorrentes de doenças ou acidentes. 
O artigo 59, da Lei n. 8.213 de 1991, prescre-
ve que o segurado que cumprindo o requisito 
carência, ficar incapacitado por mais de 15 
(quinze) dias de exercer suas atividades labo-
rais e habituais, em virtude de alguma doença 
fará jus ao benefício de Auxílio-Doença.

A definição da incapacidade laborativa é 
importante para concessão dos seguintes be-
nefícios por incapacidade: Auxílio-Doença Pre-
videnciário (31); Aposentadoria por Invalidez 
(32); Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho 
(91); e Aposentadoria por Invalidez (Acidente 
do Trabalho) (92). Importante destacar, que a 
legislação previdenciária não tem rol de en-
fermidades que podem ou não podem serem 
geradoras de benefício por incapacidade, o 
rol de enfermidades elencadas no artigo 151 
do mesmo diploma legal, se referem as enfer-
midades consideradas de segregação compul-
sória, e que não necessitam de carência para 
concessão do benefício de Auxílio-Doença ou 
Aposentadoria por Invalidez.

Na avaliação da incapacidade laborativa 
deve ser considerado as alterações mórbi-
das, exigências profissionais e dispositivos 
legais. E como critério o quadro clínico do se-
gurado, o agravamento da doença, bem como 
o risco de vida pessoal ou para terceiros, que 

a continuação do trabalho possa acarretar, 
dentro das condições em que ele é executado 
pelo trabalhador.

O critério para avaliação da incapacida-
de laborativa utilizado nas perícias médicas, 
tanto na esfera administrativa e judicial, 
tem sido motivo de impugnações que tenho 
feito nas demandas judiciais que atuo como 
Advogado Previdenciário, uma vez que as 
limitações funcionais geradas pelas altera-
ções patológicas não estão sendo observadas 
em relação as exigências que são desempe-
nhadas pelo segurado em seus cargos e em-
pregos. Como exemplo posso citar o caso de 
um Motorista de Ônibus que em decorrência 
das enfermidades que lhes aflige possui li-
mitações funcionais. Estará o mesmo apto 
a continuar exercer está atividade profis-
sional sem colocar em risco a sua vida e dos 
passageiros por ele conduzido? E se solicitou 
a concessão do benefício de Auxílio-Doença 
devido a seu quadro clínico, sendo indeferido 
estará apto a continuar a exercer a ativida-
de de Motorista de Ônibus sem colocar em 
risco a sua vida e dos passageiros conduzi-
dos por ele? E os passageiros sem conhecer 
o quadro clínico do Motorista de Ônibus que 
lhes conduzem estão viajando enganados.

O critério da avalição da incapacidade 
laborativa tanto na via administrativa e ju-
dicial, não pode fugir destas considerações, 
para que se evite um dano irreparável ou de 
difícil reparação ao segurado doente e tercei-
ros. A incapacidade laborativa também tem 

marcosconrado653@hotmail.com

Direito
Previdenciário

Incapacidade laborativa
para fins previdenciários

que ser avaliada quanto ao grau.
Considera-se como parcial o grau de inca-

pacidade que permite o desempenho das atri-
buições do cargo sem risco de vida ou agrava-
mento; e considera-se a incapacidade total a 
que gera impossibilidade de desempenhar as 
atribuições do cargo, não permitindo atingir 
a média de rendimentos alcançada em condi-
ções normais pelos segurados detentores de 
cargo, função ou emprego.

Com relação a duração a incapacidade 
pode ser temporária a qual se pode esperar 
recuperação dentro de um prazo razoável, e 
incapacidade permanente quando insuscep-
tível de recuperação com os recursos tera-
pêuticos, readaptação e reabilitação disponí-
veis à época da avaliação pericial.

Devendo também a incapacidade ser 
avaliada sobre a abrangência profissional: 
uniprofissional aquela em que o impedimen-
to alcança apenas uma atividade específica 
do cargo, função ou emprego; multiprofissio-
nal aquela em que o impedimento abrange 
diversas atividades do cargo, função ou em-
prego; e omniprofissional aquela que implica 
a impossibilidade de desempenho de toda e 
qualquer atividade laborativa que vise ao 
próprio sustento de sua família.

A existência de doença não significa existir 
incapacidade laborativa, esta avaliação deve 
ser feita pelo Perito Médico que ver a repercus-
são da enfermidade com relação ao desempe-
nho da atividade que o segurado tem aptidão.

Para fins previdenciários considera-
-se INCAPACIDADE LABORATIVA a 
impossibilidade de desempenho de ativi-
dades específicas de cargos ou empregos, 
decorrentes de alterações patológicas con-
seqüentes de doenças ou acidentes.

Deverão ser sempre considerados den-
tro do critério da incapacidade o agra-
vamento da doença, bem como o risco 
de vida pessoal ou para terceiros, que a 

continuação do trabalho possa acarretar, 
dentro das condições em que ele é executa-
do pelo segurado.

No critério de avaliação de incapaci-
dade, consideram-se os seguintes elemen-
tos: alterações mórbidas, exigências pro-
fissionais e dispositivos legais.

A incapacidade pode ser: temporá-
ria – quando a recuperação é esperada 
dentro de prazo previsível; permanente 
– quando o segurado for considerado in-
capaz e insusceptível de reabilitação para 
o exercício da atividade inerente ao cargo 
ou em função correlata, com execução de 
tarefas acessórias ao seu grupo ocupacio-
nal, por não se dispor de recursos tera-
pêuticos disponíveis no momento do pare-
cer. A incapacidade permanente acarreta 
a aposentadoria por invalidez, por tornar 
o segurado incapaz de prover a sua sub-
sistência.

Poderá ainda a incapacidade ser con-
siderada total ou parcial; se por um lado 
o entendimento é facilitado para o critério 
de incapacidade total, não o é para parcial, 
quando a tarefa pode ser executada sem 
risco de vida ou agravamento da doença, 
envolvendo, todavia, a qualidade do tra-
balho, uma baixa produtividade, portanto 
menor eficiência.

A presença da doença, por si só, não 
significa a existência de incapacidade 
laborativa, O QUE IMPORTA É A SUA 
REPERCUSSÃO NO DESEMPENHO 
DAS ATIVIDADES.

(O Papel do Médico Perito – Tarcísio 
Gurgel de Sousa).

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Membro da Academia de Letras Jurídicas 
do Sul da Bahia (ALJUSBA), Especialista em Direito 
Previdenciário e Diretor Fundador da Marcos Conra-

do – Advocacia & Consultoria. 
Itabuna – Bahia.
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*Valores referentes ao Lote 10, Quadra F, com 450m2. Valor total do lote: R$ 188.900,00 (cento e oitenta e oito mil e novecentos reais). Preço válido até 31/07/2014, podendo ser alterado sem aviso prévio e sujeito a disponibilidade de estoque. Em conformidade com a lei número 
4.591-64, informamos que as fotos e ilustrações desta peça publicitária têm caráter exclusivamente promocional, por tratar-se de um bem a ser construído. As condições de comercialização de cada unidade constam nos contratos a serem firmados com seus adquirentes. 
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de Construção nº 16574001, expedido em 14/03/2014. Vendas: CEU Imobiliária CRECI PJ nº 1.601.

www.cidadelle.com.br   (73) 3632-0140

A Cidadelle está lançando um empreendimento inovador, com toda a qualidade e 
exclusividade que já são referências da marca. Um verdadeiro bairro planejado, na 
última grande área nobre em frente ao mar em Ilhéus. Garanta o seu lugar.

Lotes a partir de 450m²
Mais de 40 itens de lazer e requinte
A apenas 3km do aeroporto de Ilhéus
Em frente à praia dos Milionários
Moderno projeto de segurança

Perspectiva ilustrada da piscina do clube. 

O futuro com vista
para o mar em Ilhéus.

Mensais a partir de

Condição especial de
lançamento. Aproveite!

R$840,00*

Faça parte deste sucesso.


