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PROGRAMA GESTÃO DE QUALIDADE

OAB alcança altos índices e supera meta estabelecida
A OAB-Itu manteve, nos últimos tri-

mestres, o alto índice de satisfação de 
seus clientes, pelos serviços prestados. 
Tal afi rmação foi divulgada no Painel 
de Bordo, uma ferramenta utilizada no 
Programa de Gestão de Qualidade. 

Os resultados foram obtidos através 
da aplicação de pesquisas de satisfa-
ção, feitas a cada três meses com os 
advogados. 

No 4º trimestre de 2011, a média fi -
nal alcançada pela 53ª Subseção foi de 
11,83, número acima dos 11,06 atingi-
dos no 3º trimestre do mesmo ano. 

Através do gráfi co ao lado, percebe-
se que todos os itens analisados ob-
tiveram a nota máxima. Foram eles: 
instalações físicas, tempo de espera, 
atendimento pessoal/esclarecimentos 
de dúvidas, equipamentos disponíveis, 
atuações das comissões e eventos pro-
movidos. 

Os meios de comunicação utilizados 
periodicamente pela OAB, como o site 
e o informativo bimestral, também obti-
veram a maior média e muito contribu-
íram para o grande patamar conquis-
tado. 

A OAB-Itu agradece então, a todos 

os profi ssionais que participaram da pesquisa e contribuíram para que os objetivos 
traçados sejam cada vez mais atingidos!

Acompanhe abaixo os resultados:

PÁGINA 4

ATENDIMENTOS 

funcionamento e os 
principais objetivos 
funcionamento e os 
principais objetivos 
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A IMPORTÂNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL NA ESFERA TRABALHISTA
Por Elisabete Nogueira
Advogada especialista em Perícia 
e Auditoria Ambiental
www.nogueiradvocacia.com.br

Muito se tem debatido no mundo jurídico 
sobre o volume expressivo e preocupante de 
reclamações dos ex-empregados, postulando 
adicionais de insalubridade ou de periculosi-
dade, especialmente aqueles empregados que 
laboraram há mais de vinte anos em grandes 
indústrias, expondo-se a violentas agressões 
à saúde, cuja tolerância se encontra acima da 
capacidade humana, diante de cenários que 
acreditávamos não mais existirem, tornando-se 
fl agrante o descumprimento da Constituição da 
República de 1988, que consagra solenemente 
“a saúde é direito de todos e dever do Estado” , 
e que o empregado tem direito à “redução dos 
riscos inerentes ao trabalho por meio de normas 
de saúde higiene e segurança”.

Pela análise do Direito do Trabalho compara-
do, observa-se que o legislador adotou três es-
tratégias básicas diante dos agentes agressivos: 
a) aumentar a remuneração para compensar o 
maior desgaste do trabalhador (monetização do 
risco); b) proibir o trabalho; c) reduzir a dura-
ção da jornada. A primeira alternativa é a mais 
cômoda e a menos inteligente. A segunda é a 
hipótese ideal, mas nem sempre possível, e a 
terceira representa o ponto de equilíbrio cada 
vez mais adotado. Por um erro de perspectiva, o 
Brasil preferiu a primeira opção desde 1940 e, 
pior ainda, insiste em mantê-la, quando pratica-
mente o mundo inteiro já mudou de estratégia.

Considerando o traiçoeiro incentivo salarial 
para o trabalho insalubre, o empregado almeja 
aposentar-se precocemente e, por isso, não re-
clama das condições adversas. Em muitas ocasi-
ões, o trabalhador dispensa a oportunidade de 
ser transferido para locais onde inexiste o agen-
te insalubre, porque prefere continuar sofrendo 

a incidência do agente agressivo, receber o adi-
cional e aposentar-se mais cedo. Aposenta-se 
mais cedo, porém surdo, com vários problemas 
de saúde, e na maioria das vezes o quadro é tão 
grave que já tornou-se irreversível.

Por conta disso, essa problemática vem obri-
gando a cada dia a legislação a tornar-se mais 
rigorosa no sentido da prevenção de acidentes e 
preservação da saúde ocupacional, compelindo 
as empresas a aplicarem recursos em segurança 
do trabalho e melhorar as condições no ambien-
te de labor. Ainda há muito o que ser feito, mas 
já é um começo.

Todavia, entra em ação a perícia judicial, sen-
do que na concepção jurídica, o perito é um au-
xiliar da Justiça que assessora o juiz na formação 
de seu convencimento, quando as questões em 
pauta exigem conhecimentos técnicos ou científi -
cos específi cos para a elucidação dos fatos.

A amplitude dos assuntos a serem periciados, 
muitas vezes, envolve diversas áreas do conhe-
cimento técnico-científi co, sobre a qual o conhe-
cimento jurídico do magistrado não é sufi ciente 
para emitir opinião técnica a respeito, requeren-
do-se uma perícia para apurar circunstâncias e/
ou causas de fatos reais que esclareçam a ver-
dade, e servindo de instrumento jurídico para o 
juiz, orientando-o na tomada de decisão.

Do ponto de vista objetivo, apesar dos esfor-
ços realizados pelos peritos, os resultados obti-
dos ainda são bastante questionados na justiça, 
o que demonstra a fragilidade das técnicas de-
senvolvidas. O que se vê na realidade são peritos 
atolados de trabalho e muitas vezes marcando 
perícias para um grande número de trabalha-
dores ao mesmo tempo, fi cando atentos mais 
para os dados documentais do trabalhador, do 
que para a avaliação precisa do desempenho 
de cada uma de suas funções, restando à perí-
cia prejudicada, onde em alguns casos poderá 
gerar um dano irreversível a saúde do trabalha-
dor, ou até mesmo uma injustiça a um trabalha-
dor que vê na reparação fi nanceira um consolo 
para uma perda irreparável dada a gravidade 

da situação.  
Com efeito, o laudo não vale pela autoridade 

de quem o subscreve, mas pelas razões em que 
se funda a conclusão. O parecer do perito é me-
ramente opinativo e vale apenas pela força dos 
argumentos em que repousa. 

Contudo, há de se observar que um laudo 
deve ser claro, objetivo, bem fundamentado e 
conclusivo, e como sabemos, poucos são os pe-
ritos que detalham estes tópicos, razão pela qual 
muitas perícias restam totalmente prejudicadas 
ante a falta de informações médicas e técnicas, 
com laudos mal instruídos, mal fundamentados, 
carentes de informações extremamente impor-
tantes, dúvidas não esclarecidas, quesitos mal 
respondidos onde se lê “prejudicado” ou “vide 
conclusão”, que acabam por inúmeras vezes, 
movimentando a máquina do judiciário sem ne-
cessidade.

Não obstante, apesar de não fi car o julga-
dor vinculado à conclusão do laudo (CPC, art. 
436: O juiz não está adstrito ao laudo pericial, 
podendo formar a sua convicção com outros 
elementos ou fatos provados nos autos.), muitas 
vezes o que se vê são juízes perdidos e confu-
sos, tendo inclusive que socorrer-se de opiniões 
de profi ssionais por ele conhecido para esclare-
cer dúvidas que poderiam ser solucionadas de 
imediato pelo perito indicado para aquele ato. 
Às vezes a falta de uma boa explicação ou de 
colocações das palavras claras leva a dúvida e, 
consequentemente, a mais atrasos no judiciário, 
tendo em vista a nova abertura de prazos para 
nova manifestação das partes.

Ainda que, sob a égide de argumentos me-
ritórios, a pergunta que fi ca no ar é: de quem é 
a culpa? 

Assim, cumpre à parte que se sentir prejudi-
cada com o laudo pericial o ônus de munir o juiz 
com materiais, também técnicos, que lhe permi-
tam afastar do entendimento colocado pelo pe-
rito, ou convencer o juiz da fragilidade da prova 
para que determine sua repetição, conforme 
permite o art. 437 da Lei Processual.

ARTIGO

NOTÍCIA DO SETOR

STF deve julgar ação da OAB sobre 
Ficha Limpa ainda em fevereiro

De acordo com matéria divulgada no último 
dia 07 de fevereiro, no site da OAB nacional 
(www.oab.org.br), o julgamento do processo 
sobre a validade da Lei da Ficha Limpa deve ser 
retomado, segundo o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Cezar Peluso. 

Duas ações favoráveis e uma contra pontos 
da lei sancionada poucos meses 
antes das eleições presidenciais de 
2010 serão analisadas no tribunal. 

Nas últimas eleições, alguns políticos foram im-
pedidos de concorrer por conta da lei, mas as 
candidaturas foram liberadas depois de minis-
tros do STF entenderem que a norma alterava 
o processo eleitoral e, segundo a Constituição 
Federal, deveria esperar um ano para produzir 
efeitos.

Para evitar novas surpresas nas eleições de 
2012, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
entrou com uma ação, pedindo que o STF de-

clare constitucionais todos os pontos da lei. 
Além da OAB, o PPS acionou o Supremo para 
garantir a validade da lei. Já o Conselho Na-
cional dos Profi ssionais Liberais (CNPL) pediu 
a anulação da regra que torna inelegível por 
oito anos o profi ssional excluído do exercício da 
profi ssão por órgão profi ssional competente. 
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Confi ra o número de atendimentos feitos pela OAB - Itu, 53ª Subseção, à população!

Como um dos mais importantes servi-
ços prestados pela da OAB-Itu, 53ª Sub-
seção, está a ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA a toda população ituana. 

Somente no mês de janeiro de 2012, 
aproximadamente 400 pessoas passa-
ram pela Casa do Advogado, em busca 
de auxílio e orientações nas áreas famí-
lia, cível, criminal e infância e juventude 
cível e criminal.

Confi ra ao lado os resultados dos ser-
viços prestados:

16 de janeiro de 2012 – 74 atendimentos

18 de janeiro de 2012 – 78 atendimentos

20 de janeiro de 2012 – 53 atendimentos

23 de janeiro de 2012 – 45 atendimentos

25 de janeiro de 2012 – 48 atendimentos

27 de janeiro de 2012 – 26 atendimentos

30 de janeiro de 2012 – 54 atendimentos

Total de atendimentos: 378

O atendimento gratuito à população é realizado na Casa do Advogado de 
Itu – 53ª Subseção, localizada na rua Cuiabá, nº 21, no Bairro Brasil, sempre 
as segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h30min. Em tais dias são 
atendidas no máximo quarenta pessoas. Os interessados devem compa-
recer munidos de CPF, RG e comprovante de endereço. Mais informações 
podem ser obtidas pelos telefones (11) 4013-4417 / 4022-7935. 

CONSELHO MUNICIPAL 
DO IDOSO

Saiba como funciona e quais os 
principais objetivos!

O Conselho Municipal do Idoso de Itu foi 
criado há dez anos, ocasião em que a Prefei-
tura da Estância Turística do município enviou 
um ofício à OAB 53ª Subseção, solicitando in-
dicações, sendo posteriormente regulamentado 
pelo Decreto 1.317, de 12 de abril de 2011.

Dirigido pela presidente Jacira Moraes Bour-
guignon, além de conselheiros e da represen-
tante da OAB-Itu, Maria Antonieta de Melo, o 
Conselho é um colegiado composto por oito 
conselheiros titulares e oito suplentes, parita-
riamente divididos entre representantes da so-
ciedade civil e do poder público, que possuem 
como objetivo principal assegurar o pleno exer-
cício dos direitos individuais e sociais dos ido-
sos.

Suas reuniões ocorrem sempre na primeira 
quarta-feira de cada mês e possuem a fi nalida-
de do debate de assuntos referentes aos direi-
tos das pessoas idosas, principalmente aqueles 
relacionados à solução de situações que des-
respeitem o Estatuto do Idoso.

Os integrantes do Conselho também parti-
cipam periodicamente de assembleias e confe-
rências municipais, estaduais e nacionais, que 
analisam propostas e reivindicações da área. 
Em setembro de 2011, por exemplo, eles mar-
caram presença na XIII Conferência Estadual 
em Águas de Lindóia, oportunidade na qual, 
através de votação democrática, foram eleitos 
os delegados que representariam o estado de 
São Paulo durante a III Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada em Bra-
sília, no fi nal de 2011.

Na ocasião, Maria Antonieta de Melo foi elei-
ta para representar a sociedade civil, enquanto 
Ilda Justino Correa foi eleita representante da 
sociedade pública. 

Com o tema “O compromisso de todos por 
um envelhecimento digno no Brasil”, o even-
to que foi presidido pela Ministra de Estado da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República, Maria do Rosário Nunes, debateu 
as principais prioridades para a Política Nacio-
nal do Idoso, das quais 26 foram aprovadas e 
deliberadas. Na oportunidade também foi cria-
da a primeira Secretaria dos Direitos da Pessoa 
Idosa no Distrito Federal.“O Conselho é um ór-
gão fi scalizador, portanto tem que estar atento 
a todas as mudanças. Somos um país de idosos, 
porém, não estamos ainda preparados para tal 
realidade. Então, o nosso maior compromisso é 
por um envelhecimento digno em nosso país. E 
hoje posso dizer que o nosso Conselho começa 
a ganhar mais espaço e maior representativi-
dade na comunidade”, disse a representante 
da OAB-Itu no Conselho, Maria Antonieta de 
Melo. 

ANUNCIE CONOSCO!
Anuncie no Informativo da OAB!

Entre em contato conosco para conhecer as vantagens em participar 
deste canal de informação. Seu produto ou serviço estará periodicamente 
nas mãos de milhares de pessoas e profi ssionais de diferentes segmentos 

da cidade de Itu e região.

Transforme sua empresa em uma excelente referência!
Não perca tempo! Participe!

FONE: (11) 4013-4417/ impresso@oabitu.org.br




