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SEnADO ApROVA nOVO CpC
O Senado concluiu na quarta-

-feira, 17, a votação do novo CPC, 
matéria que tramitou no Con-
gresso por mais de cinco anos. 
Em Plenário, os senadores exa-
minaram os pontos pendentes do 
texto de mais de mil artigos, que 
foi concebido para simplificar, 
agilizar e tornar mais transpa-
rentes os processos judiciais na 
esfera civil. Agora a matéria se-
gue para sanção presidencial. As 
novas regras processuais entram 
em vigor um ano após a sanção.
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STJ manda rever honorários
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Os ídolos 
no direito

O exercício profissional do direito 
desperta um encantamento nas pes-
soas, cuja construção dessa figura é 
decorrente do imaginário histórico con-
cebido responsável por inferir que os 
profissionais dessa área possuem um 
vasto conhecimento, importância e re-
conhecimento na sociedade e ainda há 
probabilidade acentuada da profissão 
oferecer rentável retorno financeiro.As 
vestimentas talares e os ternos demar-
cam as divisas.

O advogado que é visto como defen-
sor do réu, o promotor que deve estar-
sempre na acusação e o juiz com sua 
neutralidaderesponsável por julgar. 
Ademais, têm-se asfiguras do defensor 
público e do procurador. Não se trata 
aqui de um rol exaustivo,haja vista que 
essa lista poderia ser ampliada.A socie-
dade os enxergam comosenhores e se-
nhoras responsáveis por determinarem 
os próximos passos de umindivíduo e 
da própria sociedade. São tidos como 
doutores! São ídolos de uma sociedade 
quecarece de sujeitoscomprometidos 
com a transformação, com uma apli-
cação do direito pautado norespeito ao 
indivíduo e à diversidade.

Para analisar as formações das figu-
ras dos ídolos é importante trazer à bai-
la afigura de Francis Bacon. Ele passou 
a defenderuma filosofia que favorecesse 
a humanidade com seus métodos expe-
rimentais.Tornou-se um defensor da ci-
ência moderna que libertasse o homem 

de seus ídolos.Os ídolos em Bacon são 
as falsas noções que bloqueiam a mente 
e invadem ointelecto humano impossi-
bilitando o acesso à verdade e gera difi-
culdades em relaçãoà compreensão das 
ciências. 

Os indivíduos vêem sua própria luz 
por ângulos diferentes e cometemerros 
diversos. Com isso, a luz da nature-
za entra em choque com a luz huma-
na, poiscada um tem os seus ídolos do 
mundo jurídico, do mundo educacional 
- geralmenteum professor. São homens 
“sábios” que usam de suas oratórias 
para enfatizar odiscurso.  

Para expulsar esses ídolos é preci-
so ter conhecimento dos mesmos a fim 
deexpurgá-los da mente, além de se co-
nhecer um novo método. É a indução, 
métodoproposto, pelo qual o homem 
poderia construir uma nova ciência ca-
paz de interpretarcorretamente a na-
tureza e realizar os anseios do espírito 
moderno.

Desse modo, precisamos descons-
truir o fascínio que a sociedade nutre 
pelosoperadores do direito, como se es-
tes fossem, exclusivamente, os respon-
sáveis porencontrar metodologias solu-
cionadorasdos problemas que afligem o 
povo brasileiro.

   
* Por Efson Batista Lima. 

Advogado, Mestrando em Direito pela UFBA. Especialista 
Gestão em Saúde/Fiocruz e em Democracia Participativa, 
República e Movimentos Sociais/UFMG. Salvador – Bahia.

E-mail: efsonlima@gmail.com

CONTEXTO 
JURÍDICO

                                              por Efson Batista Lima

processos em andamento não podem 
majorar pena, define Supremo

SUpREMO TRIBUnAL FEDERAL

Inquéritos e ações penais 
em andamento não podem ser 
usados como motivo para au-
mentar a pena-base de réus 
condenados. Foi o que decidiu 
nesta quarta-feira (17/12) o 
Plenário do Supremo Tribunal 
Federal em Recurso Extraor-
dinário com repercussão geral 
reconhecida.

O Supremo julgava recurso 
interposto pelo Ministério Pú-
blico de Santa Catarina. Pedia 
que determinado réu não fos-
se considerado primário, para 
fins de cálculo da pena, porque 
já respondia a outros processos 
criminais.

A conclusão do caso aconte-
ceu nesta quarta depois da lei-
tura do voto do ministro Celso de Mello. 
Ele concordou com o relator, ministro 
Marco Aurélio, para quem a Constitui-
ção diz, no inciso LVII do artigo 5º, que 
ninguém será considerado culpado antes 
do trânsito em julgado de sentença con-
denatória.

Marco Aurélio (foto) afirmou que di-
versos organismos internacionais, como 
o Tribunal Europeu dos Direitos do Ho-
mem e o Comitê de Direitos Humanos da 
ONU, pregam ser uma violação ao direito 
de defesa considerar alguém culpado an-
tes da decisão do Judiciário. Isso autori-
zaria que fossem considerados processos 
em grau de recurso, mas o ministro apon-

tou que a menção ao “trânsito em julga-
do” no texto constitucional impede o uso 
de casos pendentes de decisão na dosime-
tria da pena.

O vice-decano também citou a Súmu-
la 444 do Superior Tribunal de Justiça, 
que segue a mesma orientação. “O lan-
çamento no mundo jurídico de enfoque 
ainda não definitivo e, portanto sujeito 
à condição resolutiva potencializa a não 
mais poder a atuação da polícia judiciá-
ria e a precariedade de certos pronuncia-
mentos judiciais”, afirmou.

A decisão se deu por maioria. Ficaram 
vencidos os ministros Ricardo Lewando-
wski, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen 
Lúcia. (Ascom STF)



A juíza do Trabalho Milena Casacio 
Ferreira Beraldo, da 8ª vara de Campi-
nas/SP, determinou à CBF que respeite 
o período mínimo de 72 horas entre as 
partidas disputadas pelo mesmo clube, 
a partir da elaboração da tabela de jogos 
para o ano de 2015. A ação civil coletiva 
foi ajuizada pela Federação Nacional dos 
Atletas Profissionais de Futebol.

A reivindicação era esperada pelos 
atletas que diuturnamente protestavam 
contra a alta concentração de jogos em 
um curto espaço de tempo. Segundo eles, 
o pequeno espaçamento entre os jogos 
pode ocasionar fadiga muscular e uma 
maior probabilidade de lesões, o que vio-
laria normas que regem o meio ambiente 
laboral.

A CBF, em sua defesa, arguiu a ile-
gitimidade passiva para figurar como ré, 
haja vista que não faz parte da relação 
empregatícia que existe entre emprega-
do (jogador) e clube (patrão). A magis-
trada, entretanto, ponderou que embora 
a Confederação não seja a empregadora 
dos atletas, “não há controvérsia de que 
à reclamada é quem compete controlar 
de forma única e exclusiva a prática de 
futebol profissional”, com inúmeras atri-
buições que conferem a ela plena auto-
nomia e administração sobre as relações 
desportivas.

“Estudos e pesquisas recentes da la-
vra de especialistas renomados da área 
da fisiologia do esporte juntados com a 
exordial – não infirmados por outras pro-
vas - revelam a crucial importância do 
descanso muscular entre partidas por no 
mínimo 72 horas cuja violação acarreta 
evidente prejuízo ao restabelecimento fi-
siológico - muscular do jogador”, desta-
cou a julgadora.

Importante precedente – Para a ad-
vogada Caroline Nogueira, consultora do 
escritório Trigueiro Fontes Advogados e 
presidente do Instituto de Direito Des-
portivo do RJ, “apesar do que dispõe a 
Constituição da República sobre a auto-
nomia das entidades desportivas, fato é 

que esta não pode se sobrepor a normas 
que norteiem as relações de trabalho dig-
nas, inerentes a todos os cidadãos. Esta 
conquista dos jogadores profissionais de 
futebol vem fazer justiça a queixas anti-
gas e tornar os campeonatos mais huma-
nos e razoáveis para aqueles que dedicam 
sua vida ao desporto”.

Na avaliação do advogado Leonardo 
Neri Candido de Azevedo, coordenador 
da área Cível do escritório Rayes & Fa-
gundes Advogados Associados e especia-
lista em Direito Desportivo, a decisão é 
de interesse global e um precedente de 
notável impacto para o mundo do fute-
bol, inclusive na Europa, onde Portugal 
foi precursor ao delimitar expressamente 
em seu ordenamento esta mesma regra 
agora imposta à CBF.

“Embora o Brasil tenha na prática 
normas efetivas de proteção ao traba-
lhador desportista, criou-se uma lacuna 
no meio do futebol em que a FIFA deve-
rá se pronunciar expressamente a fim de 
amparar seus entes filiados, dirimir no-
vos conflitos e, acima de tudo, preservar 
o princípio da autonomia das entidades 
desportivas.”

Para o presidente da Comissão de 
Direito Desportivo do IASP - Instituto 
dos Advogados de São Paulo, Roberto 
Armelin, a questão do intervalo entre 
partidas de futebol sempre permeou as 
discussões dos envolvidos nessa modali-
dade desportiva.

Armelin explica ainda que a ausên-
cia de regulamentação específica sobre o 
tema justifica a intervenção excepcional 
do Pode Judiciário, para estabelecer e 
impor tais limites de modo a preservar 
o atleta, o que se coaduna com o dispos-
to no artigo 2º, inciso XI, da lei geral do 
esporte (9.615/98), que estipula um dos 
princípios individuais fundamentais do 
desporto, o “da segurança, propiciado ao 
praticante de qualquer modalidade des-
portiva, quanto a sua integridade física, 
mental ou sensorial”. Processo: 0001710-
68.2013.5.15.0095.
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Ainda bem que a equipe 
do jornal DIREITOS, que 
tem como editor o Dr. Ver-
cil Rodrigues, disponibiliza 
também todo o conteúdo on 
line, pois só assim quando 
perdemos a edição nas ban-
cas de revistas, não ficamos 
sem ter acesso a todo o con-
teúdo da edição.

Deyse Câmara. Gerente 
comercial. Itabuna – Bahia.

 Sou sindica de um prédio e quero 
agradecer ao advogado Vercil Rodrigues 
pela oportunidade que nos dar através da 
sua coluna de Direito Condominial/Imobili-
ário de conhecermos as leis, normas dessa 
área e com isso facilitar o nosso dia-a-dia 
na administração dos nossos condomínios.
Silva Lessa. Bancária. Ilhéus – Bahia.

Parabéns a todos que fazem o jornal DIREITOS, pois nele encontramos a no-
tícia, seja, ela com viés jurídico ou não, com a qualidade acima da média. Que em 
2015 continuem assim.

Sileide Campos. Bibliotecária. Santo Antônio de Jesus – Bahia.

O Plenário da Câmara dos De-
putados concluiu a votação da Me-
dida Provisória 656/14, que altera 
a legislação tributária. O texto, 
que ainda precisar passar pelo Se-
nado e pela sanção da presidência, 
prorroga incentivos tributários 
como a isenção do PIS (Programa 
de Integração Social) e da Cofins 
na venda de produtos de informá-
tica. O texto aprovado foi contra 
a resolução do governo e manteve 
em 6,5% — inflação prevista para 
2015 — o reajuste para os impos-
tos sobre pessoa física. O governo 
queria que a taxa fosse calculada 
na base de 4,5%.

No relatório aprovado, do se-
nador Romero Jucá (PMDB-RR), 
isenção de PIS e Cofins para os 
produtos como computadores, no-
tebooks e smartphones vale até 
2018,. A renúncia, nesse caso, é es-
timada em quase R$ 8 bilhões para 
2015. A votação ocorreu na tarde 
desta quarta-feira (17/12).

Para as indústrias nacionais de 
aero geradores usados na captação 
de energia eólica, a MP cria a isen-
ção de impostos (PIS/Cofins e PIS/
Cofins – Importação) na compra de 
partes fabricadas no exterior. O 
custo da medida, em 2015, será de 
R$ 15,7 milhões. (Agência Câmara)

Câmara aprova tabela 
do IR que dá isenção de

R$ 8 bilhões em PIS/Cofins

“É justo que o que é justo seja seguido e é necessário que o que 
é mais forte seja seguido. A justiça sem a força é impotente; a 

força sem a justiça é tirânica. A justiça sem a força é contestada, 
porque há sempre maus; a força sem a justiça é acusada. É 

preciso portanto pôr em conjunto a justiça e a força, e, por isso, 
fazer com que o que é justo seja forte, e o que é forte seja justo.

A justiça está sujeita à disputa, a força é muito reconhecível e 
sem disputa. Assim não se pode dar a força à justiça, porque a 

força contradisse a justiça e disse que era injusta, e disse que era 
ela que era justa. E assim, não podendo fazer com que o que é 

justo fosse forte, fez-se com que o que é forte fosse justo”. 

Lima Barreto

CBF deve respeitar período mínimo de 
72 horas entre jogos do mesmo clube

Frases do mês

COnCURSOS

DECISÕES

Neire Rodrigues Santos
Técnica em Contabilidade
Formada em Ciências Contábeis

CRC 21627-0

oAVENIDA PRINCESA ISABEL, 385 - EDF. TRADE-CENTER - 6  ANDAR - SALA 604 - SÃO CAETANO - ITABUNA-BA

E m a i l : a g u i a c o n t a b i l i d a d e @ h o t m a i l . c o m

Te l e f o n e s : 7 3 3041 .6801

7 3 9948 .4299 V i v o

7 3 8801 .2572 O i

7 3 8152 .3479 C l a r o

7 3 9114 .8140 T i m

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e 

religiosas,publicidade volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Concurso Inscrições até Nº vagas Salários até

Concurso INMETRO 2014-2015
Nível: Médio, Técnico, Superior

22/12/2014 80 R$ 16.512,95

Concurso do Conselho Nacional do Ministério 
Público 2015 Nível: Médio, Técnico, Superior

21/01/2015 87 R$ 8.178,06

Concurso Petrobras Distribuidora 2014/2015
Nível: Médio, Técnico, Superior

12/01/2015 2702 R$ 8.866,74

Concurso EBSERH 2014-2015
Nível: Médio, Técnico, Superior

19/01/2015 964 R$ 8.252,10



Presos por manifestar
A 7ª Câmara Criminal do Rio de 

Janeiro negou nesta terça-feira (16/12) 
Habeas Corpus para revogar a prisão 
de Elisa Quadros Pinto, a Sininho, e de 
outros dois manifestantes. Os três são 

acusados de formação de quadrilha ar-
mada. Os três foram presos no início do 
mês por terem participado de um pro-
testo em outubro, contrariando medida 
cautelar de julho. 
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A Ordem dos Advogados do Brasil 
teve papel fundamental na elaboração 
do novo Código de Processo Civil, cujo 
texto base foi aprovado nesta terça-
-feira (16) no Senado. Representando 
mais de 850 mil profissionais, a OAB 
integrou a comissão de juristas convo-
cada pelo Congresso para dar forma 
ao CPC, que substitui texto usado há 
mais de 40 anos e apresenta conquis-
tas históricas para a advocacia e a 
prestação jurisdicional, modernizando 
e dando celeridade ao Judiciário.

Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 
presidente da OAB Nacional, foi um 
dos 12 juristas da comissão responsá-
vel por elaborar o anteprojeto do Có-
digo de Processo Civil. O coordenador 
do grupo foi o ministro do STF Luiz 
Fux, então ministro do STJ. Os traba-
lhos tiveram início no fim de 2009, tendo 
sido realizadas audiências públicas em 
todo o país.

“Tive, pessoalmente, a felicidade de 
compor a Comissão de Juristas que ela-
borou o anteprojeto deste Novo CPC, há 
cinco anos, a partir de audiências públi-
cas em todo o Brasil. Fui a todas as regi-
ões do País colher opiniões e visões. Des-
de o seu nascedouro, o projeto de lei teve 
a participação da Ordem. Foi um traba-
lho de convencimento, corpo a corpo, vi-
sitas, reuniões, eventos, criação de uma 
comissão interna específica para tratar 
do tema na Ordem, discussão aberta so-
bre o assunto na XXII Conferência Na-
cional dos Advogados”, relembra Marcus 
Vinicius.

No âmbito da OAB, foi instalada a 
Comissão Especial de Estudo do Antepro-
jeto do Novo Código de Processo Civil, em 
fevereiro de 2013. O grupo, formado por 
21 membros, foi presidido por Estefânia 
Viveiros, que conduziu diversas reuniões 
e acompanhou de perto a tramitação do 

projeto na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal.

Foram analisados todos os mais de 
mil artigos que compõem o CPC, segundo 
Estefânia. “Tivemos uma atuação volta-
da para a advocacia e para a cidadania, 
fazendo uma repercussão positiva ou ne-
gativa de cada dispositivo. Nosso objetivo 
foi a melhoria para todos que atuam no 
Judiciário”, explica. A Comissão também 
acompanhou todas as reuniões da Comis-
são de Constituição e Justiça da Câmara, 
onde o projeto tramitou por três anos e 
teve 900 emendas. A OAB participou de 
encontros com diversos parlamentares, 
inclusive Fabio Trad, presidente da CCJ, 
e Paulo Teixeira, relator da matéria.

“O novo CPC é uma grande conquis-
ta para a advocacia. Temos que ter em 
mente que as melhorias para os advoga-
dos refletem melhorias na sociedade, pois 
esses são os detentores de poder de re-
presentação dos cidadãos frente ao Judi-
ciário. O texto reconhece e ratifica vários 
direitos e prerrogativas da profissão e é 
um grande êxito da OAB e a sociedade”, 
afirmou Estefânia.

O Plenário do Conselho Nacional de 
Justiça determinou no dia 15/12, que 
o Tribunal de Justiça da Bahia volte 
a pagar a Gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho a todos os ser-
vidores que tenham direito ao benefí-
cio, nos exatos termos da Lei estadual 
11.919/2010. Em 2011, decreto do tri-
bunal reduziu pela metade a gratifica-
ção paga aos servidores que atuavam 
como assessores de juiz alegando que 
o pagamento integral do benefício faria 
o TJ-BA desrespeitar a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (Lei Complementar 
101/2000).

 Pela decisão aprovada por maioria 
na 25ª Sessão Extraordinária do CNJ, 
o TJ-BA tem 120 dias para cumprir a 
determinação. O prazo começa a con-
tar assim que o tribunal for intimado, o 
que acontecerá em, no máximo, 10 dias 
após a publicação do acórdão. De acordo 
com o conselheiro Saulo Casali Bahia, 
a redução do percentual da gratificação 
para um determinado cargo violou os 
princípios da legalidade e da isonomia. 
Casali Bahia apresentou voto-vista ao 
voto apresentado originalmente pelo 
conselheiro Gilberto Martins.

“A Lei baiana 11.919/2010 não ad-
mite que o TJ-BA possa reduzir os per-
centuais da gratificação indicados na 
citada lei, mas apenas o autoriza evitar 
a eventual concessão da referida grati-
ficação, a depender da disponibilidade 
orçamentária e financeira. Afinal de 
contas, como visto, há expressa previ-
são de que a gratificação, quando paga, 
será de 100% para os ocupantes de sím-

bolo TJ-FC3 (Assessor de Juiz)”, afir-
mou o conselheiro vistor.

A decisão determina ainda que o 
tribunal considere o número de magis-
trados e servidores contidos na folha 
de pagamento de outubro de 2013 para 
calcular a despesa total com pessoal sem 
extrapolar o limite prudencial estipula-
do pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
As duas determinações foram baseadas 
em parecer da Secretaria de Controle In-
terno do Conselho sobre a questão.

Além disso, o CNJ aprovou a reco-
mendação ao TJ-BA para que envie à 
Assembleia Legislativa do Estado, den-
tro de seis meses, projeto de lei propon-
do mudanças ao plano de cargos e car-
reiras do Judiciário local. Os objetivos 
são “simplificar a composição da remu-
neração, reduzindo o número de verbas, 
gratificações ou vantagens que a inte-
gram, como for possível, observados os 
princípios constitucionais e a manuten-
ção do valor nominal da remuneração” 
e evitar remunerar diferentemente ser-
vidores que tenham atribuições seme-
lhantes, independentemente do grau de 
jurisdição em que atuem.

Embora não tenha votado, pois o 
presidente do CNJ, ministro Ricardo 
Lewandowski, já o havia feito, a presi-
dente da sessão, ministra Cármen Lú-
cia, manifestou-se favorável à redução 
dos chamados “penduricalhos” no valor 
pago aos servidores. “A verdade remu-
neratória é o que se buscou no texto da 
Constituição Federal em 1988 e na edi-
ção da Emenda Constitucional 19, em 
1998”, afirmou. (Ascom CNJ)

OAB teve atuação destacada 
na aprovação do novo CpC

CnJ determina que o TJ-BA 
volte a pagar gratificação 

integral a servidores

COnSELHO FEDERAL DA OABCOnSELHO nACIOnAL DE JUSTIÇA

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

proteção aos obesos

DIREITO InTERnACIOnAL

Uma decisão do dia 18/012 da Jus-
tiça da União Europeia ao considerar 
que a obesidade, em alguns casos, 
pode ser considerada uma deficiência 
física do indivíduo - ganhou repercus-
são mundial nas últimas horas.

Dependendo do grau de gordura 
e peso, a pessoa vai ser protegida 
pelas leis europeias contra a discri-

minação no trabalho. O tribunal che-
gou a determinar o índice de massa 
corporal que enquadraria a pessoa 
na categoria de empregado com de-
ficiência. O que provocou a decisão 
da Justiça foi o caso de um dinamar-
quês de 160 kg.

Ele perdeu o emprego e entrou 
com uma ação por discriminação.

Presidente nacional da OAB integrou comissão 
de juristas
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Direito Constitucional
1 -  O senador “X” ausentou-se das ati-

vidades do Senado Federal para 
tratar de assunto de interesse 
particular por cento e cinquenta 
dias ininterruptos e, diante des-
se fato, enfrenta representação 
para a perda do seu mandato, 
por não ter comparecido à terça 
parte das sessões ordinárias da 
Casa, que foram realizadas no 
período em que esteve ausente.

Nessa hipótese, assinale a afirmativa 
correta.

a) A perda do mandato do referido sena-
dor será decidida pelo Senado Fede-
ral, por maioria absoluta, mediante 
provocação da respectiva mesa ou de 
partido político representado no Con-
gresso Nacional, assegurada a ampla 
defesa.

b) Não poderá o referido parlamentar 
perder o mandato, já que o afasta-
mento não ultrapassou cento e oiten-
ta dias dentro da mesma sessão legis-
lativa.

c) A perda do mandato do referido sena-
dor poderá ser declarada pela Mesa 
da Casa Legislativa de ofício ou me-
diante provocação de qualquer dos 
seus membros, ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, 
assegurada a ampla defesa.

d) Caso o referido senador venha a re-
nunciar após submetido ao processo 
que vise ou possa levar à perda do 
seu mandato, haverá o arquivamento 
do processo pela perda do seu objeto.

2 - Pedro promoveu ação em face da 
União Federal e seu pedido foi 
julgado procedente, com efeitos 
patrimoniais vencidos e vincen-
dos, não havendo mais recurso a 
ser interposto. Posteriormente, o 
Congresso Nacional aprovou lei, 
que foi sancionada, extinguindo 
o direito reconhecido a Pedro. 
Após a publicação da referida lei, 
a Administração Pública federal 
notificou Pedro para devolver os 
valores recebidos, comunicando 
que não mais ocorreriam os pa-
gamentos futuros, em decorrên-
cia da norma em foco.

Nos termos da Constituição Federal, 
assinale a opção correta.

a) A lei não pode retroagir, porque a si-
tuação versa sobre direitos indisponí-
veis de Pedro.

b) A lei não pode retroagir para prejudi-
car a coisa julgada formada em favor 

de Pedro.
c) A lei pode retroagir, pois não há di-

reito adquirido de Pedro diante de 
nova legislação.

d) A lei pode retroagir, porque não há 
ato jurídico perfeito em favor de Pe-
dro diante de pagamentos pendentes.

3- O Supremo Tribunal Federal edi-
tou súmula com efeito vinculan-
te. Pedro, advogado,deseja plei-
tear o cancelamento da referida 
súmula. Nos termos da Constitui-
ção Federal, considerando a legi-
timação para propor aprovação 
ou cancelamento de súmula jun-
to ao Supremo Tribunal Federal, 
Pedro poderá provocar o seguin-
te legitimado:

a) o interessado que tenha tido a reper-
cussão geral de seu recurso extraor-
dinário reconhecida pelo STF.

b) a seccional da Ordem dos Advogados 
do Brasil de qualquer estado da Fe-
deração.

c) a Mesa de Câmara dos Vereadores de 
município que tenha interesse direto 
na súmula.

d) o Partido Político com representação 
no Congresso Nacional.

4 - No município de São José dos Ca-
valeiros, 87% dos atendimentos 
médicos nas emergências hos-
pitalares são decorrências de 
acidentes automobilísticos oca-
sionados pelo consumo de bebi-
das alcoólicas. Uma vereadora 
do município, Sra. X, ciente das 
estatísticas expostas, apresenta 
projeto de lei propondo que os 
cidadãos proprietários de veícu-
los automotores, residentes no 
município, municiem seus veícu-
los com equipamento que impeça 
a partida do carro no caso de o 
condutor ter consumido álcool. 
A Câmara Municipal, por voto de 
2/3 dos vereadores, aprova a lei.

Esta legislação deve ser considerada
a) constitucional, por tratar de proteção 

de direito fundamental.
b) inconstitucional, por tratar de ma-

téria de competência privativa da 
União.

c) inconstitucional, por vício formal re-
lacionado ao quórum mínimo para 
votação.

d) constitucional, por tratar de assunto 
de interesse local e ter sido aprovada 
por processo legislativo idôneo.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE NOvEMbRO DE 2014. 1-C; 2- D; 3- D E 4- C.

16º Dica 
É dever de todo advogado recém-admitido à OAB conhecer o papel institucio-

nal do profissional do direito, o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da profis-
são, saber os atos que pode praticar e os que lhe são vedados, conhecer os direitos 
que lhe são assegurados e os deveres que lhe incumbem.

17º Dica 
Não busques, jovem advogado, o êxito fácil, rápido, porque o nome e a reputa-

ção do profissional, produtos que são da maturação, se constroem passo a passo, 
paulatinamente, laboriosamente, ao longo do tempo.

18º Dica 
Não pode, nem deve, o profissional do direito comprometer-se com o êxito da 

questão. Cumpre-lhe dizer, isto sim, se for o caso, que o pleito tem bons funda-
mentos fáticos e jurídicos para ser vitorioso e que, por isso, aceita patrociná-lo e se 
empenhará para obter sucesso. Mas o sucesso não depende dele, e sim dos tribu-
nais, que não raro interpretam o mesmo texto de lei ou julgam a mesma hipótese 
de forma diferente, e cujos julgadores, eles próprios, nem sempre estão de acordo, 
entre si, com a decisão proferida pela Corte.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim

Cobrança
Um grupo terrorista apodera-

-se do Palácio da Justiça. Libertam 
todas as pessoas menos 500 advoga-
dos que estavam nesse momento em 
julgamentos nas várias secções. Exi-
gem 10 milhões de euros e meios para 
fugirem para um lugar seguro. Caso 

contrário, ameaçam soltar os advoga-
dos um a um... vivos.   Um respeitável 
professor de direito dizia aos seus alu-
nos: “O mais importante quando se é 
advogado é saber que uns casos se ga-
nham e outros se perdem. Mas todos 
se cobram!” 

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

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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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

Rua Ruffo Galvão, 06 ‐ 1º andar ‐ Centro ‐ Itabuna‐Ba. CEP: 45.600‐195 
Tel: 73‐3043‐8601 ‐ Site:  // e‐mail: jaspbene@uol.com.brwww.jaspcontabil.com.br

JASP Assessoria Contábil
 Contadores Associados

A Jasp Assessoria Contábil, empresa 
com mais de 30 anos de serviços 

prestados na região, através do diretor 
presidente, contador e advogado 

tributarista Dr. Erivaldo Benevides, 
juntamente com os sócios  contador José 

Alex Benevides e o contador/perito 
Arisvaldo Chagas, e seus colaboradores, 
desejam que os desafios do próximo ano 

se transformem em oportunidades de 
crescimento e realizações, e que o ano 

novo seja repleto de vitórias e que nossa 
parceria seja sinônimo de sucesso. 



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- Minha vizinha tem o hábito 
de fazer “tudo” em seu de aparta-
mento de porta aberta: cozinhar, 
conversar, ouvir música, etc., 
acontece que isso me incomoda, de 
lá saem ruídos e cheiros indeseja-
dos, já pedi para ela que fechasse a 
porta, mas ela alega que é um seu 
direito, isso é verdade? Caso real-
mente seja um direito dela, o que 
então podemos fazer para ameni-
zar tal problema? Maria Clara.

 
Maria, parece coisa do passado mas, 

ainda hoje, é bastante comum o hábito 
de alguns moradores em condomínio 
deixarem a porta de serviço ou social 
– do apartamento – aberta. A maioria 
alegando calor e necessidade de fazer o 
“ar circular”.

Outros admitem até uma certa soli-
dão e a “vontade” de ver pessoas (pas-
sando). O fato é que esse (mau) cos-
tume nem sempre agrada ao vizinho, 
que se queixa da falta de privacidade, 
entre outras inconveniências.

Barulho de televisão ou som, latido 
de cachorro (quando ele não sai para 
farejar a sua perna); cheiro de comida 
vindo da cozinha, roupa à mostra no 
varal são alguns exemplos. 

Para os especialistas ou profissio-
nais que atuam nessa área, sem som-
bra de dúvidas que a exposição da 
intimidade é o maior deles. Mas é o 
curioso, como o ser humano tem a ne-
cessidade e/ou hábito de olhar, saber 
da vida do outro.

Portanto não existe qualquer tipo 
de proibição em convenções ou regi-
mentos interno condominiais, porque a 
propriedade é um direito absoluto (ain-
da que alguns relativizem), podendo o 
dono decidir o que fazer com o bem.

Mas entra aí o chamado direito de 
vizinhança, previsto no art. 1.277 do 
Código Civil pátrio, no qual afirma que 
o “proprietário ou o possuidor de um 
prédio tem o direito de fazer cessar as 
interferências prejudiciais à seguran-
ça, sossego e à saúde dos que habitam, 
provocadas pela utilização de proprie-

dade vizinha.
Ou seja, se a sua porta aberta pas-

sa a incomodar o vizinho, isso ultra-
passa os limites legais e passa a se 
tornar abusivo. Quando acontece isso, 
é melhor procurar o síndico, para que 
notifique o condômino inconveniente, 
aplicando a convenção com base nos 
direitos e deveres dos condôminos.

Reafirmamos que não existe pre-
visão legal sobre o assunto e que, em 
casos como esse, é preciso recorrer à 
jurisprudência ou princípios gerais do 
direito.

Essa situação é parecida com a do 
salto alto dentro do apartamento. De 
um lado, se tem o direito de proprieda-
de, do outro, tem o da intimidade. Pode 
abrir a porta, desde que não constran-
ja o outro. Não se pode criar incomodo 
para o vizinho. 

Maria quantas as dicas ei-las: Nas 
áreas comuns: lembre-se sempre, o 
hall (do elevador) é uma área comum, 
não privativa. Portanto, mantenha 
a porta aberta, desde que com muita 
parcimônia. Nada de churrasco, cerve-
ja ou som ligado no espaço. Já com re-
lação à segurança – o hábito de deixar 
a rotina de uma casa ou família expos-
ta pode atrair pode atrair a presença 
indesejada de pessoas com más inten-
ções. Leia-se o ladrão. Afinal, ele está 
sempre de olho nisso, bem como quem 
passa a informação. E para combater 
o calor sugerimos abrir as janelas, li-
gar o ventilador de teto ou chão ou 
instalar ar-condicionado – mesmo na 
sala de estar ou cozinha. Quanto pon-
to que é importante é com relação ao 
respeito ao silêncio. Você pode até es-
tar descansando ou a fim de ver gente, 
mas não se esqueça de que muita gen-
te não quer ser vista. Chega de mau 
humor, cansado o trabalho, sonhando 
com o isolamento de suas quatro pare-
des. Nessa hora, ter de “fazer sala” ou 
contar como foi o dia ao vizinho pode 
ser uma exigência bem desagradável – 
para ambos.

No mais aconselhamos uma boa 
conversa e bom senso a todos.

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

jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com

Consulta Condominial

Nova reforma
Um dos ministros mais antigos 

do Tribunal Superior do Trabalho, 
Ives Gandra da Silva Martins Fi-
lho, atual vice-presidente, entende 
que o sistema adotado pela Justiça 
do Trabalho “está falido”. Dez anos 
depois da reforma do Judiciário, os 
juízes estão sobrecarregados. Um 
dos motivos foi extinção da exigên-
cia de conciliação prévia. O Supre-
mo Tribunal Federal (STF) a con-

siderou inconstitucional. “Hoje não 
há nenhum dique”, diz o ministro, 
que, em entrevista ao Valor Econô-
mico ainda aponta outras falhas, 
como a falta de estímulos ao uso 
de alternativas para a solução de 
conflitos, a limitação da autonomia 
negocial coletiva e a complexidade 
do sistema recursal. “Teremos que 
ter mais cedo ou mais tarde uma 
grande reforma.”
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A atleta Laís Souza, que ficou tetra-
plégica ao treinar para representar o 
Brasil no esqui aéreo nos últimos Jogos 
Olímpicos de Inverno, na Rússia, vai re-
ceber uma pensão vitalícia do governo 
brasileiro. Um projeto de lei aprovado 
hoje (17) no plenário do Senado estabe-
lece que ela deverá receber R$ 4.390,24, 
valor equivalente ao teto da Previdência 
Social.

O projeto foi proposto pela deputada 
Mara Gabrilli (PSDB-SP), conhecida por 
atuar em pautas relacionadas aos direi-
tos de pessoas com deficiência. Ela justi-
ficou a concessão da pensão com base no 
fato de que Laís representava o Brasil no 
momento em que se acidentou e precisa 

dos recursos como forma de subsistência 
a partir de agora.

Apesar de ter se machucado quando 
treinava para as competições de esqui aé-
reo na Rússia, Laís também já fez parte 
da equipe olímpica de ginástica e defen-
deu o Brasil em diversas competições in-
ternacionais. Ela quebrou a terceira vér-
tebra cervical e está sem os movimentos e 
controle de órgãos do pescoço para baixo.

O projeto recebeu parecer favorável 
nas comissões de Educação, Cultura e 
Esporte, e de Assuntos Sociais do Senado 
e foi aprovado sem alterações em relação 
ao texto enviado pela Câmara dos Depu-
tados. O projeto de lei vai para sanção da 
presidenta Dilma Rousseff.

Senado aprova pensão 
vitalícia para Laís Souza

Aposentadoria 
por invalidez

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (16/12) uma proposta de 
mudança na Constituição para estabelecer que servidores públicos aposenta-
dos por invalidez terão direito ao benefício integral, independentemente do 
motivo. A Proposta de Emenda à Constituição segue para análise do Senado. 

01) Sou professora do ensino 
fundamental e médio há mais de 
16,6 anos, mas, antes disso, traba-
lhei por 12 anos como auxiliar de 
escritório. Tenho 58 anos de idade 
e 28,6 anos de contribuição. Posso 
converter o tempo de contribuição 
como professora de tempo de con-
tribuição comum? – Marcia Santos.

Resposta: Sobre este tema, im-
portante apresentar o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal que em 
julgamento do Recurso Extraordinário 
reformou o acórdão proferido pelo Tri-
bunal Regional da 4ª Região, no sentido 
de não permitir a conversão de tempo 
de serviço especial trabalhado por pro-
fessor no exercício do magistério na vi-
gência do Decreto nº. 53.831/1964 em 
tempo comum. A decisão ponderou que 
a expressão “efetivo exercício em fun-
ções de magistério” (CF, art. 40, III, “b”) 
contém a exigência de que o direito a 
aposentadoria especial dos professores 
só se aperfeiçoa quando cumprido total-
mente este especial requisito temporal 
no exercício das específicas funções de 
magistério. Com a consolidação deste 
entendimento da Corte Superior, en-
tendo que a Srª. Marcia Santos não faz 
jus a converter o tempo de serviço de 
professora em comum.

02 – O desempregado tem direito 
ao Auxílio-Doença? Ele tem direito 
à Reabilitação Profissional à custa 
do INSS? – Luis Eduardo.

Resposta: Esta pergunta nos reme-
te para o instituto da perda e manu-
tenção de qualidade de segurado junto 
a Previdência Social. Nos dispositivos 
contidos na Lei nº. 8.213 de 1991, prevê 
que: “o segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada abrangida pela 
Previdência Social ou estiver suspen-
so ou licenciado sem remuneração, 
será mantida a qualidade de segurado 
até 12 (doze) meses após a cessação 
do benefício por incapacidade ou após 
a cessação das contribuições”. O prazo 
pode ser acrescido por mais 12 (doze) 
meses se comprovar estar desemprega-
do, mantendo, assim, o desempregado 

a qualidade de segurado por 02 (dois) 
anos, é o se chama de período e graça. 

Podendo dentro deste período, sen-
do portador de doença que o incapacite 
para vida laboral fará jus ao benefício 
de Auxílio-Doença pelo tempo que du-
rar esta incapacidade.

Também terá direito a ser inserido 
no Programa de Reabilitação Profissio-
nal se ficar comprovado que diante da 
doença ou acidente de trabalho gerar 
uma incapacidade parcial, ou seja, to-
talmente incapacitado para atividade 
que tem aptidão, porém pode ser ha-
bilitado em atividade diversa da que 
exercia.

03 – Quando uma empresa fecha 
as suas portas como fica a situação 
do empregado que está afastado 
em gozo de benefício previdenciá-
rio por incapacidade acidentária 
ou daquele que frui de estabilida-
de por acidente do trabalho? Mau-
ro Lima.

Resposta: A questão em tela, gera 
indagações em duas frentes, a Traba-
lhista e Previdenciária. Na questão 
Trabalhista é onde reside a maior pos-
sibilidade de dano ao empregado, caso 
a empresa feche as portas sem pagar 
as verbas rescisórias que faz jus seus 
funcionários, inclusive na estabilidade 
que tem direito o trabalhador / segura-
do após ser considerado curado.

Na questão Previdenciária estando 
trabalhador / segurado gozando de be-
nefício de Auxílio-Doença por Acidente 
do Trabalho, o fechamento da empre-
sa não gera prejuízos ao mesmo, pois, 
enquanto durar a patologia e a inca-
pacidade estará gozando do benefício, 
e havendo agravamento ou progressão 
da enfermidade a ponto de gerar uma 
incapacidade definitiva para qualquer 
atividade labora, fará jus a transforma-
ção do benéfico para Aposentadoria por 
Invalidez – Acidente do Trabalho.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Membro da Academia de Letras Jurídi-
cas do Sul da Bahia (ALJUSBA), Especialista em Di-
reito Previdenciário e Diretor Fundador da Marcos 

Conrado – Advocacia & Consultoria. 
Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

Direito
Previdenciário
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Também foi prorrogada por mais 
quatro anos a dedução do valor pago, pelo 
empregador, em relação ao INSS referen-
te ao empregado doméstico. A estimativa 
do governo é de renúncia fiscal de R$ 636 
milhões em 2015.

O texto do projeto de lei de conver-
são prevê o benefício por prazo inde-

terminado, ampliando-o para até dois 
empregados domésticos por declaração. 
Atualmente, a lei restringe a apenas um. 
Esse artigo também inclui a dedução dos 
valores da contribuição incidentes no 13º 
salário, no adicional de férias e no vale-
-transporte. 

(Agência Câmara)

No programa Minha Casa, Minha 
Vida, a MP prorroga, até dezembro de 
2018, a redução do percentual único de 
tributos federais pagos por construtoras e 
incorporadoras. A alíquota normal dessa 
cesta de tributos, de 4%, seria reduzida 
para 1%. Em 2015, a renúncia prevista 

é de R$ 630 milhões. A MP também re-
nova a isenção de Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) na compra de 
materiais recicláveis. O objetivo é manter 
estímulos à organização das cooperativas 
de catadores.  

(Agência Câmara)

Empregados domésticos

Minha Casa e IpI



O Senado concluiu na quarta-feira, 
17, a votação do novo CPC, matéria que 
tramitou no Congresso por mais de cinco 
anos. Em Plenário, os senadores exami-
naram os pontos pendentes do texto de 
mais de mil artigos, que foi concebido 
para simplificar, agilizar e tornar mais 
transparentes os processos judiciais na 
esfera civil. Agora a matéria segue para 
sanção presidencial. As novas regras 
processuais entram em vigor um ano 
após a sanção.

O texto-base foi aprovado na terça-
-feira, 16, e os destaques ao substituti-
vo da Câmara ao projeto original (PLS 
166/10), que são pedidos de votações em 
separado de partes do texto, foram vo-
tados hoje. A matéria segue agora para 
sanção presidencial.

Na votação de hoje onze destaques 
tiveram o parecer positivo do relator, se-
nador Vital do Rêgo, e o Plenário acom-
panhou a orientação do mesmo. A sena-
dora Lídice da Mata, o senador Eunício 
Oliveira e o senador Humberto Costa re-
tiraram os destaques que apresentaram, 
após os debates em plenário.

Dois destaques receberam a reco-
mendação do relator pela rejeição e tam-
bém foram acatados pelos senadores. 
Um deles retirou do texto substitutivo 
da Câmara a previsão de intervenção ju-
dicial na atividade empresarial, que de 
acordo com os senadores criaria insegu-
rança jurídica na iniciativa privada.

Entre os pontos examinados esta-
vam duas inovações incluídas no subs-
titutivo pelos deputados: a possibilidade 
de conversão das ações individuais em 
ações coletivas e uma sistemática de jul-
gamento alternativa ao embargo infrin-
gente, uma modalidade de recurso que 
está sendo extinta. O parecer da comis-
são temporária que examinou o substi-
tutivo, com base em relatório de Vital 
do Rêgo, havia excluído do texto os dois 
mecanismos.

Convencido pelos argumentos dos 
defensores das inovações, especialmen-
te o líder do PSDB, Aloysio Nunes Fer-
reira, Vital mudou seu parecer inicial e 
apoiou a reinclusão dos dois dispositivos 
no texto final, decisão que acabou confir-
mada por voto. 

O juiz pode decidir pela conversão da 
ação individual em coletiva ao verificar 
que uma ação também afeta o interesse 

de grupo de pessoas ou de toda a coleti-
vidade, como num processo por questão 
societária ou caso de dano ambiental.

A solução alternativa aos embargos 
infringentes vai permitir que, diante 
de decisão não unânime dos desembar-
gadores no julgamento de recursos de 
apelação (destinado a rever a sentença), 
outros julgadores seriam convocados, 
em quantidade suficiente à inversão do 
resultado inicial, para votar ainda na 
mesma ou na próxima sessão. O próprio 
Vital admitiu que ainda havia “descon-
forto” sobre esse ponto.

Para facilitar o andamento dos tra-
balhos, dois senadores retiraram seus 
destaques. Eunício Oliveira abriu mão 
da tentativa de restaurar uma modifica-
ção feita deputados, para impedir os ju-
ízes de determinar bloqueio de dinheiro 
em contas ou aplicação financeira, como 
medida de urgência, antes da sentença, 
para maior garantia de cumprimento de 
obrigações devidas.

A chamada penhora on-line, que leva 
esse nome porque os juízes podem usar 
sistema de integração bancária para agi-
lizar o procedimento, já é amparada pelo 
código vigente e estava no projeto apro-
vado pelo Senado. Durante a tramitação 
na Câmara, os deputados suprimiram 
essa medida da competência dos juízes, 
sob a alegação de que havia abuso na 
sua aplicação. Na comissão temporária, 
no entanto, Vital restaurou a penhora 
on-line no texto.

A senadora Lídice da Mata também 
retirou destaque que buscava eliminar 
de todo o texto referências à “separa-
ção” como forma de dissolução da so-
ciedade conjugal. Ela entende que essa 
alternativa teria sido abolida pela EC 
66/2010, que permitiu o divórcio ime-
diato. Na sessão, revelou que foi con-
vencida por Vital de que a separação 
deixou de ser uma etapa obrigatória 
antes do divórcio, mas ainda pode ser 
uma opção para os casais, inclusive 
com previsão no CC.

Outro destaque aprovado eliminou 
a possibilidade de um juiz determinar 
intervenção nas empresas, entre as al-
ternativas para garantir o resultado de 
uma sentença. Pela redação da Câmara, 
essa medida só deveria ser adotada se 
não houvesse outra mais eficaz para o 
resultado pretendido.

Os senadores também mantiveram a 
redação completa da Câmara para dis-
positivo que trata do impedimento à atu-
ação de juiz quando qualquer das partes 
for representada por escritório de advo-
cacia do cônjuge ou companheiro do ma-
gistrado, ou ainda parente consanguíneo 
ou afim, até terceiro grau.

Advogados - O novo CPC contém vá-
rios benefícios para os advogados. É o 
caso, por exemplo, do reconhecimento 
dos honorários como obrigação alimen-
tar, com privilégios iguais aos créditos 
trabalhistas no processo e na execução 
da cobrança judicial. Os advogados pú-

blicos também ganham o direito aos 
honorários de sucumbência, valor pago 
pela parte vencida ao advogado que ga-
nha a ação. Esse direito deverá ser regu-
lamentado por lei.

Com o texto-base aprovado, os ad-
vogados também podem comemorar a 
adoção de tabela de honorários com cri-
térios mais objetivos nas causas venci-
das contra a Fazenda Pública. Haverá 
escalonamento que pode impedir o arbi-
tramento, pelos juízes, de valores con-
siderados irrisórios, uma antiga queixa 
da categoria.

O novo CPC também adota como 
regra geral a contagem de prazos pro-
cessuais em dias úteis, o que favorece o 
acompanhamento. Outra conquista há 
muito tempo esperada é a suspensão 
dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de 
janeiro, para que os advogados possam 
marcar férias sem o risco de perder au-
diências e dias para recursos, entre ou-
tras medidas. Não deve haver alteração 
no expediente interno do Judiciário no 
período.

O texto deixa claro ainda que os ho-
norários de sucumbência são devidos 
ao advogado e não à parte que venceu o 
processo, como entendiam alguns juízes. 
Esses honorários agora passam a ser pa-
gos também na fase recursal, ou seja, ao 
julgar o recurso, o tribunal ampliará os 
honorários fixados em função do traba-
lho adicional do advogado nessa etapa.

De acordo com o novo CPC, os hono-
rários serão fixados entre o mínimo de 
10% e o máximo de 20% sobre o valor 
da condenação, do proveito econômico 
obtido ou, não sendo possível fazer essa 
mensuração, sobre o valor atualizado da 
causa.

Porém, nas causas contra a Fazenda 
Pública será aplicada tabela específica, 
com percentuais decrescentes a depen-
der do valor da condenação ou do pro-
veito econômico comparável a números 
múltiplos do salário mínimo.

Na menor faixa, o mínimo a receber 
será de 10% e o máximo de 20% sobre o 
valor da condenação ou do proveito eco-
nômico obtido até duzentos salários mí-
nimos. Para as causas milionárias, o juiz 
poderá fixar percentual entre 1% e 3% 
sobre o valor da condenação ou do pro-
veito econômico obtido acima de cem mil 
salários mínimos.
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Conseguir bons casos não é a parte mais difí-
cil quando se advoga. O problema está em quan-
to cobrar para cada trabalho realizado. E essa 
dificuldade, inclusive, atinge desde advogados 
iniciantes até o mais experientes.

Mas por que é tão difícil saber o valor adequa-
do de cada honorário advocatício? Simples! Pelo 
fato de não se ter noção, muitas vezes, se a causa 
vai dar mais trabalho que o esperado. Isso por-
que há ações que possuem trâmites processuais 
relativamente rápidos, porém dependerá muito 
da outra parte colaborar para que isso aconteça.

Pensando nisso, elaboramos algumas dicas 
essenciais para que você consiga mensurar o va-
lor de seus honorários advocatícios de forma ade-
quada e segura. Confira! 

1 – Utilize a tabela da OAB - Esta tabela dá 
referências de valores a serem cobrados depen-
dendo do trabalho advocatício exercido. Mas é só 
um parâmetro, principalmente para quem está 
começando nesta carreira tão concorrida. Isto é, 
os valores ali apresentados podem ser majorados 
conforme a complexidade, o prestígio, a relevân-
cia e o valor da causa.

Mas é sempre bom utilizá-la como forma de 
comparação. Até porque a tabela traz valores mí-
nimos e máximos.

2 – Analise o caso concreto - Escute o seu clien-
te. Verifique os fatos narrados e veja o quão traba-
lhoso será para você defendê-lo em juízo. Trace os 
prós e contras da possível ação e não se esqueça de 
calcular os encargos e custos vindouros.

É bom também avaliar a parte contrária, 
as provas e as chances de vitória do seu clien-
te. Quanto maiores a chances de uma sentença a 
favor, melhor para você na hora de cobrar pelos 
seus serviços.

3 – Negocie com o cliente - Um bom advogado 
negocia uma parcela inicial para que possa já tra-
balhar na ação (ou ações). Negocie com o cliente 
uma entrada (entre 15 a 30% do valor total dos 
honorários). Lembre-o que essa contraprestação 
é de suma importância para que não haja ônus 
futuros. Afinal, trabalhar sem receber é um risco 
e tanto. Até porque muitos clientes acabam de-
sistindo da causa ou mudando de advogado sem 
pagar os custos devidos.

Logo, essa parcela inicial é uma garantia 
para você e, em consequência, para o seu clien-
te. Dessa forma, você se sentirá mais seguro de 
trabalhar e seu cliente de que o trabalho será de-
senvolvido.

4 – Compare com trabalhos semelhantes - 
Em muitas ocasiões, um cliente lhe procura com 
um caso bastante semelhante ao de outro cliente, 

certo? E, inclusive, casos semelhantes já foram 
resolvidos por você. Então, se tiver um recurso 
que o ajude a gerenciar casos finalizados, em 
andamento e iniciais para comparar os gastos, o 
lucro e os honorários de cada um deles, será de 
grande valia.

O software ProJuris é um exemplo disso, já 
que ele é capaz de lhe dar relatórios gerenciais 
e um panorama específico de cada processo. As-
sim, por meio deste tipo de análise, você avaliará 
casos já realizados em relação aos novos, e assim 
poderá calcular adequadamente os seus honorá-
rios advocatícios.

5 – Aumente o preço e o seu prestígio - Sim, você 
pode cobrar mais caro quando há ações em que se 
sente especialista. Afinal, você estudou e trabalhou 
muito para chegar nesse patamar. Então, nada 
mais justo que cobrar um pouco mais caro para re-
alizar trabalhos em que você já é expertise.

Isso é uma tática boa para lhe dar prestígio 
e nome quando o assunto são casos X e Y. Por 
isso, tente sempre se especializar em determina-
dos tipos de ações para que possa, em um futuro 
próximo, cobrar a mais pelo seu trabalho. 

Dicas extras:
- O valor cobrado deverá cobrir todos os seus 

gastos (do começo ao fim da ação);
- Gastos com estudos e horas em cima da cau-

sa deverão ser computados nos honorários;
- Não fuja da realidade processual e não co-

bre mais que seu cliente possa arcar;
- Faça uma previsão de tempo, desde a prepa-

ração ao trânsito em julgado da ação;
- Possíveis recursos, embargos e apelações 

deverão ser previstos;
- Calcule o custo/benefício para você ou para 

o seu escritório;
- E lembre-se do teor do Código de Ética da 

OAB (principalmente dos artigos 35 ao 37).

5 dicas para cobrar os
honorários advocatícios

DICAS

O Ministério Público do Rio de 
Janeiro denunciou o ex-presidente 
da Petrobras José Sergio Gabrielli, 
o ex-diretor de Serviços e Enge-
nharia da estatal Renato Duque 
e outras seis pessoas por provo-
car um rombo de R$ 31,5 milhões 
nas contas da empresa. Eles são 
acusados de superfaturar quatro 

contratos firmados com a Andrade 
Gutierrez entre os anos de 2005 e 
2010. O MP-RJ pede que a Justi-
ça decrete a indisponibilidade de 
bens e a quebra dos sigilos fiscal e 
bancário de todos os denunciados. 
O caso será analisado, em caráter 
liminar, pela 5ª Vara de Fazenda 
Pública do Rio de Janeiro. 

Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que a reforma do Ju-
diciário, que completa dez anos, aumentou as atribuições e o número 
de processos na Justiça do Trabalho. Com a Emenda Constitucional 45, 
esse ramo da Justiça ganhou a responsabilidade por ações relativas a 
sindicatos, danos morais e as execuções previdenciárias decorrentes do 
contrato de trabalho. O que poderia ser uma melhoria, porém, resultou 
em uma enxurrada de ações, sem o aumento da estrutura para a aten-
der a nova demanda.

Contratos superfaturados

Reforma do Judiciário

Interlocução com empreiteiras

A operação “lava jato”

O ex-ministro da Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal Nelson 
Jobim herdou’’ o papel de principal 
interlocutor das empreiteiras da 
operação “lava jato” com o Judici-
ário, atribuição que era de Márcio 

Thomaz Bastos até o mês passado, 
quando o advogado e ex-ministro 
morreu. Jobim tem autado como 
uma espécie de consultor de algu-
mas das empreiteiras por meio de 
sua ligação com a construtora OAS. 

A operação “lava jato” movi-
menta a ponte aérea de advoga-
dos. É o caso do americano Richard 
Craig Smith, ex-procurador do De-
partamento de Justiça dos EUA, 
que veio ao Brasil prospectar clien-
tes. Smith foi inclusive ao escritório 

de uma empreiteira, no Rio de Ja-
neiro, que, pelo menos por enquan-
to, não foi indiciada pela Justiça. A 
bandeirada de um advogado desse 
porte, que só pode atuar aqui em 
parceria com um escritório brasilei-
ro, custa uns US$ 4 mil por hora. 
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Em decisão unânime, a 4ª 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça determinou a re-
visão de honorários advoca-
tícios, fixados em mais de R$ 
14 milhões, para que o valor 
seja apurado por arbitramen-
to judicial. O valor chega a 
R$ 50 milhões somadas a cor-
reção monetária e o juros de 
mora.

No caso, um escritório 
de advocacia ajuizou ação 
cobrança de honorários ad-
vocatícios referentes à pres-
tação de serviços jurídicos a 
uma editora, por mais de 23 
anos. A sentença, mesmo sem 
a existência de um contrato 
escrito, entendeu suficientes 
as provas apresentadas pelos 
advogados e condenou a em-
presa ao pagamento de cerca 
de R$ 14 milhões, acrescidos 
de correção monetária e juros 
de mora.

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo negou provimen-
to à apelação e a discussão 
chegou ao STJ. No recurso 
especial, a editora defendeu 
a necessidade de prévio ar-
bitramento judicial dos ho-
norários advocatícios, tendo 
em vista a inexistência de 

contrato celebrado. Para a 
empresa, a documentação 
apresentada apenas compro-
va a existência da convenção 
entre as partes. Além, disso, 
sustentou que a perícia fei-
ta nos autos não arbitrou os 
valores dos honorários, mas 
apenas afirmou a comprova-
ção do fato constitutivo do 
direito.

O relator, ministro Luís 
Felipe Salomão, acolheu 
os argumentos. Ele citou o 
artigo 22, parágrafo 2º, da 
Lei 8.906/1994 (Estatuto da 
OAB) que disciplina que, “na 
falta de estipulação ou de 
acordo, os honorários são fi-
xados por arbitramento judi-
cial, em remuneração compa-
tível com o trabalho e o valor 
econômico da questão”.

“Embora tenha o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo 
concluído pela contratação, 
ainda que esparsa, dos hono-
rários, creio ser conveniente, 
ante o manifesto desacordo 
das partes quanto ao vultoso 
montante ora cobrado, que 
a questão seja dirimida por 
arbitramento judicial”, con-
cluiu o relator. 

(Ascom STJ)

Para ser enquadrado no con-
ceito de “bem de família”, e, com 
isso, ser impenhorável, basta 
que o imóvel sirva de residên-
cia à família. Com base nesse 
entendimento, a 1ª Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho 
anulou penhora da casa onde 
uma senhora de 89 anos, sócia 
da empresa condenada, vivia há 
mais de 50 anos, que havia sido 
feita para a quitação de dívida 
trabalhista.

O Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ª Região (Campinas-
-SP) havia mantido a penhora 
pelo fato de a proprietária não 
ter comprovado que o imóvel 
era o seu único bem residencial. 
No entanto, ao acolher recur-
so da mulher contra a decisão 
do TRT-15, o ministro Walmir 
Oliveira da Costa, relator do 
processo no TST, destacou que 
o entendimento da Corte é no 
sentido de que o imóvel que 
serve de residência ao devedor 
é coberto pela impenhorabilida-

de constante do artigo 1º da Lei 
8.009/1990.

Para o ministro, a lei exige 
apenas que o imóvel sirva de re-
sidência da família, “e não que o 
possuidor faça prova dessa con-
dição mediante registro no car-
tório imobiliário ou que possua 
outro imóvel”. De acordo com 
ele, o bem de família goza da ga-
rantia de impenhorabilidade da 
lei, e o artigo 6º da Constituição 

da República assegura o direito 
social à moradia, que prevalece 
sobre o interesse individual do 
credor trabalhista.

Assim, ao manter a penhora 
do imóvel residencial, o TRT-15 
teria decidido contra a jurispru-
dência pacificada do TST, “vio-
lando, em consequência, o artigo 
5º, inciso LV, da Constituição da 
República”, concluiu o relator. 
(Ascom TST). 

STJ manda rever 
honorários advocatícios 

de R$ 50 milhões

Imóvel que serve de residência para
família não pode ser penhorado

SUpERIOR TRIBUnAL DE JUSTIÇATRIBUnAL SUpERIOR DO TRABALHO

Interlocução
com empreiteiras

O ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal Nelson Jobim herdou’’ o papel de principal 
interlocutor das empreiteiras da operação “lava jato” 
com o Judiciário, atribuição que era de Márcio Tho-

maz Bastos até o mês passado, quando o advogado 
e ex-ministro morreu. Jobim tem autado como uma 
espécie de consultor de algumas das empreiteiras 
por meio de sua ligação com a construtora OAS. 




