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Projeto de lei torna 
pedofilia crime hediondo

Tramita na Câmara dos 
Deputados projeto de lei 
que torna a pedofilia crime 
hediondo. O Projeto de Lei 
5.658/09 prevê mudanças 
no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), nas 
leis de crime hediondo e de 
prisão temporária. O proje-
to, que tramita em conjunto 
com os PLs 438/99, 5.556/09 
e 5.821/09. Ele será anali-
sado pela Comissão de Se-
guridade Social e Família 
e pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cida-
dania, antes de ser votado 
pelo Plenário.
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ENTREVISTA

Direitos – Qual a diferença entre o 
Advogado e o Professor José Marcello 
Monteiro Gurgel?

MG – Mais conhecido como Marcello Gur-
gel [risos]... Assim sou conhecido depois que 
resolvi assinar como J. Marcello M. Gurgel. 
Diferença? Não sei se, de fato, é uma diferença, 
mas no exercício da docência tenho que apre-
sentar todo o arcabouço teórico aos alunos, já 
na advocacia escolho a melhor aplicação prá-
tica em razão do problema apresentado, creio 
que a semelhança seja mais fácil de responder. 
Afinal, o professor precisa despertar a curiosi-
dade dos seus alunos e, assim, conseguirá dos 
discentes a vontade de aprender, mas, para 
tanto, necessitará conquistar sua confiança. E 
só conquistará tal confiança se demonstrar co-
nhecimento e seriedade. Tal situação serve no 
exercício da advocacia, posto absolutamente 
necessária a conquista da confiança do cliente, 
que só lhe creditará naquelas mesmas circuns-
tâncias: conhecimento e seriedade.

Direitos – O senhor é graduado pela 
Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Mestre em Di-
reito Político e Econômico também pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
hoje é o Coordenador do Curso de Direi-
to da UNYAHNA – Salvador, e Professor 
de Direito Público da UNYAHNA - Salva-
dor e da FIB. Os títulos auxiliam na ad-
vocacia e na docência?

MG – Título não é sinônimo de compe-
tência advocatícia ou acadêmica. O título de 
mestre não me confere qualquer outro atribu-
to; o título, em minha opinião, se torna quadro 
pendurado na parede. É realização pessoal e 
me orgulho dele, tanto o é que fica pendura-
do lá e ainda quero cursar o doutorado.... Mas 
bom advogado? Terá que perguntar aos meus 
clientes... Bom professor? Terá que pergun-
tar aos meus alunos... Ser competente é algo 

José Marcello 
Monteiro Gurgel 
ADVOGADO, PROFESSOR E 
COORDENADOR DO CURSO DE 
DIREITO DA FACULDADE 
UNYAHANA DE SALVADOR - BAHIA

“Título não é 
sinônimo de 
competência 
advocatícia ou 
acadêmica. O título de 
mestre não me confere 
qualquer outro 
atributo; o título, 
em minha opinião, 
se torna quadro 
pendurado na parede”

maior! Dependerá de atributos natos e outros 
conquistados mediante muito estudo e esforço, 
ambos, ressalte-se, contínuos. E de uma boa 
dose de sorte também, devo confessar.

Direitos – Sorte? O que significaria 
“sorte” nessa conjuntura?

MG – Minha família me auxiliou em to-
dos os momentos da minha vida, minha es-
posa, namorada já à época do Mackenzie, 
idem. Também no Mackenzie conheci meus 
dois grandes mestres e mentores; os Profes-
sores Jorge Miguel e Edvaldo Brito, eles não 
tinham qualquer motivo para me ajudar com 
conselhos, estágios e trabalho, ainda assim 
o fizeram, e em parte me ajudam até hoje. O 
mesmo diria dos Professores Geraldo Facó Vi-
digal e Geraldo de Camargo Vidigal, da USP, 
ambos mentores e parceiros na advocacia em 
São Paulo, ou José Milton Miranda, mentor e 
parceiro na advocacia em Salvador. A lista é 
longa, me sinto ‘devedor’ de muita gente...

Direitos - E credor?
MG – Hoje tenho condições de ajudar sim, 

e sempre que possível o faço, mas não tenho 
pretensão de cobrar nada. Essa construção de 
laços de amizade ou paternais não são passí-
veis de execução! [risos...]. Portanto, não sou 
credor. Auxiliar um aluno, um jovem advo-

gado ou professor, quando possível, me faz 
bem. Tenho certeza de que os meus mentores 
ajudaram outras pessoas antes de mim e tan-
tas além e acho que fizeram tudo isso porque 
algum dia foram ajudados. Hoje, então, faço o 
mesmo, sigo o exemplo. Presto auxílio sempre 
que possível, sem pensar em ganhar algo em 
troca. Já ganhei! Lá no início! Agora só depen-
de de mim. E como disse o Professor Edvaldo 
Brito ‘o Dr. Marcello Gurgel não tem mais o 
direito de errar’!

Direitos – O Professor Edvaldo Brito 
te disse isso?

MG – Sim [pensativo]. Logo que me for-
mei e cheguei em Salvador, há tempos... Foi 
na primeira reunião do escritório, no auditó-
rio, jamais vou esquecer. Como tantas outras 
palavras, de todas essas pessoas. Lembro, por 
exemplo, do Professor Jorge Miguel, quando 
nem tínhamos muito contato, que me respon-
deu depois de um “debate” em sala de aula 
“Dr. Marcello essa é a primeira de várias ou-
tras injustiças que você verá na vida, que bom 
que já começou a testemunhá-las no início da 
faculdade de direito” [sorri]. Sou realmente de-
vedor de muita gente...

Direitos – Percebe-se grande influ-
ência de professores na formação da sua 
carreira, decidiu ser professor já àquela 
época, na faculdade?

MG – Não, só após a faculdade ouvi “o 
chamado”. A docência é um vício, não consigo 
me imaginar fora da sala de aula. A seriedade 
implica encarar a docência como um dever e 
jamais como um “hobbie”. Um professor sério 
não finge que ensina e não permite que seus 

alunos finjam que aprendem. Ele deve servir 
de exemplo, inclusive, de conduta. Suas rea-
ções serão sempre observadas, suas colocações 
ou críticas sempre analisadas, pontualidade, 
assiduidade, empenho, metodologia, etc.

Direitos – E a Coordenação do Curso 
de Direito, qual o desafio?

MG – O convite da UNYAHNA aqui em 
Salvador foi maravilhoso. Os dois coordenado-
res que me antecederam são amigos e colegas 
que muito respeito, Sueli Custódio e Henrique 
Galvão, e meu trabalho é justamente dar con-
tinuidade na colheita do que já foi plantado. A 
UNYAHNA é conhecida por ter um curso de 
direito da mais alta excelência, os professores 
sempre foram o destaque do Instituto, e a pro-
ximidade dos alunos com esse corpo docente é 
um diferencial.

Direitos – Orgulho e satisfação na co-
ordenação do cruso de direito?

MG – Não poderia ser diferente. A 
UNYAHNA me concedeu a honra de coor-
denar um curso de direito sério. Temos uma 
grade curricular invejável, disciplinas de 36 
ou 72 horas devidamente distribuídas, nosso 
colegiado de professores é um órgão ampla-
mente democrático, composto por todos os 
professores do curso, certificamos cursos de 
pós-graduação em Salvador, exigimos conheci-
mentos específicos dos professores para minis-
trarem as matérias no curso de direito, núcleo 
de monografia muito bem organizado, prática 
jurídica de altíssima qualidade, tanto o é que a 
aprovação na OAB é muito boa e o acolhimen-
to no mercado de trabalho idem. Não por outra 
razão os alunos se orgulham da UNYAHNA, 
bem como os professores. É muito bom ouvir 
dos professores que na UNYAHNA eles são 
tratados como verdadeiros professores!

Direitos – E então, o que falta?
MG – Desenvolvimento da nossa revista 

jurídica, reestruturação do trabalho de conclu-
são de curso, desenvolvimento dos núcleos de 
pesquisa, e novos convênios, bem como o apri-
moramento dos procedimentos adminstrati-
vos e acadêmicos, ou mesmo das condições e 
aperfeiçoamento metodológico dos professores. 
A UNYAHNA é instituição de ensino jurídico 
sério e trata o aprendizado jurídico de forma 
séria, ciente das responsabilidades e do seu 
papel social.

DIREITOS - E por falar em revista 
jurídica, o que o senhor achou do lança-
mento da Direitos a 1ª Revista Jurídica 
da  Bahia?

MG – É necessário felicitar todos os envol-
vidos no projeto, pois a DIREITOS representa 
espaço regional digno e respeitável para divul-
gação das pesquisas e debates necessários à 
ciência jurídica. 

Entrevista com a Desembargadora  
Telma Brito presidente eleita do 
Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA)

“Antes de pensarmos
em grandes projetos, 
precisamos arrumar a casa”

DPU abre concurso para 
preencher 134 vagas

“O Judiciário 
teria de ser 

reinventado”, afirma 
ministro do STF
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O que se pode esperar 
da próxima presidente do 
Tribunal de Justiça da 
Bahia? 

Telma Britto – Antes de 
pensarmos em grandes proje-
tos, a gente precisa arrumar 
a casa. Preciso tomar conhe-
cimento dos detalhes que não 
tenho para traçar um plano de 
ação. Mas pretendo fazer uma 
gestão com foco na prestação 
jurisdicional, na continuida-
de da melhoria no sistema de 
informatização, para ajudar o 

Entrevista com a Desembargadora  Telma Brito presidente 
eleita do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA)

“Antes de pensarmos em grandes 
projetos, precisamos arrumar a casa”

Presidente eleita do Tribunal de Justi-
ça da Bahia, a desembargadora Telma 
Britto adota cautela, mas traça nesta 

entrevista, o mapa do caminho que pretende 
percorrer no biênio 2010-2012. Adianta que 
irá fazer uma gestão com foco na prestação 
jurisdicional e pretende melhorar o sistema 
de informatização, além de buscar o aumento 
de arrecadação.
Telma Britto nasceu no município de Taperoá, 
no sul da Bahia. Formou-se em direito pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 
1973 e, quatro anos mais tarde, ingressou na 

magistratura como juíza da Comarca de San-
tana. Passou pelas comarcas de Entre Rios e 
Alagoinhas antes de sua promoção em 1985 
para a 2ª vara de Substituições da Comarca 
da Capital.
Foi assessora especial da Presidência do TJ–
BA entre 1986 e 1991, quando assumiu a 13ª 
Vara Cível. Em 2002, assume a função de as-
sessora da presidência do Tribunal na gestão 
de Dutra Cintra. Sua promoção ao cargo de 
desembargadora foi feita pelo critério de an-
tiguidade em 2003. Desde 2008, ela exerce a 
função de corregedora-geral da Justiça.

trabalho do magistrado e do 
servidor, e no aumento da ar-
recadação.

Como melhorar a ima-
gem do TJ-BA, que é asso-
ciada à morosidade no jul-
gamento do processo?

TB – A imagem que se tem 
do tribunal hoje, na minha opi-
nião, nem de longe corresponde 
à realidade. Os juízes estão tra-
balhando muito. Realmente, es-
tamos em último lugar na meta 
2 em termos percentuais, mas 
somos o quarto em números de 
feitos julgados. Isso porque juí-
zes baianos, ao contrário de ou-
tros estados, não têm assessor.

Por que a Bahia é uma 
exceção neste quesito?

TB – Porque o quadro está 
defasado, e isso acontece por 
causa de um problema de orça-
mentário que não é responsa-
bilidade nossa. O comprometi-
mento da cota é um problema 
que impede o Poder Judiciário 
de dar qualquer passo para 
crescer. Nos outros estados que 
têm também o limite de 6% da 
receita Corrente Liquida não 
há o encargo do extra-judicial. 
Nós somos o único estado que 
responde por isso.

A Lei de Organização 
Judiciária, que foi apro-
vada em 2007, não prevê a 
ampliação do quadro?

“Pelo que tá 
feito a gente 
vê que houve 
avanços, 
sobretudo 
na área de 
informática”

Estão abertas as inscrições do concurso público para o quadro de 
pessoal do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) e da Justi-
ça Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Ini-
cialmente, estão sendo oferecidas 48 vagas, de nível superior e médio, 
em várias áreas e especialidades. O concurso também visa à formação 
de um cadastro reserva para provimento de cargos que venham a sur-
gir durante a validade do concurso, que será de dois anos, prorrogá-
veis por igual período. As inscrições serão realizadas exclusivamente 
no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), por 
meio do formulário de inscrição via Internet, das 9h do dia 4 de janeiro 
de 2010 até às 14h até o dia 18 de fevereiro de 2010.

TB – Aprovamos, mas não 
temos como fazer concursos por 
causa da cota. São problemas 
que não é só do Poder Judiciário 
que tem que tratar, mas tam-
bém do Legislativo, é o Execu-
tivo, é o governo federal, o CNJ 
(Conselho nacional de Justiça), 
que precisa nos ajudar.

Como a senhora vê as 
interferências do CNJ no 
TJ-BA?

TB – Nós tínhamos um con-
trole que não era bem o contro-
le do CNJ. Era tipo “faço o que 
quero mesmo que esteja erra-
do, se atender a determinados 
interesses está correto”.  Não é 
bem essa a assertiva do CNJ. 
Não estou aqui dizendo que 
apoio todas as ações do Conse-
lho, mas não sou algoz do CNJ.

Qual a sua opinião sobre 
a gestão de Sílvia Zarif?

TB – É prematuro avaliar a 
gestão da desembargadora Síl-
via agora. Há muitas ações em 
curso, muita coisa precisando 
só do fechamento. Então, não 
é justo e não acho correto, nem 
é ético comentar a gestão atual 
agora. Pelo que tá feito a gente 
vê que houve avanços, sobretu-
do na área de informática. Não 
tenho avaliação negativa a fa-
zer como às vezes até se pensa.

Entrevista concebida 
ao Jornal A Tarde

A Defensoria Pública da 
União anuncia concurso para pre-
encher as 134 vagas para o car-
go de defensor público federal da 
segunda categoria. As inscrições 
podem ser feitas até 3 de feverei-
ro pelo site http://www.cespe.unb.
br/concursos do Centro de Sele-
ção e de Promoção de Eventos da 
Universidade de Brasília. O con-
curso também é válido para o pre-
enchimento de futuros cargos que 
surjam no período de dois anos. A 
taxa de inscrição é de R$ 120.

Os interessados em participar 
devem ser graduados em Direito, 
possuir registro na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) e ter, pelo 
menos, dois anos de atividade jurí-
dica. A jornada de trabalho é de 40 
horas e o salário é de R$ 14.549,23. 
Sete das vagas oferecidas estão 
reservadas aos candidatos por-
tadores de deficiência. Ainda não 
foram divulgados os estados que 
receberão as vagas. Os aprovados 
devem ser nomeados no primeiro 
semestre de 2010..

DPU abre concurso para 
preencher 134 vagas
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Cabia ao legislador gerar um dispositivo 
que forçar tornar efetivas as suas próprias 
normas, como as sentenças judiciais, de 
modo a efetivar na prática, o direito busca-
do pelas partes que procuram os tribunais. 
E o meio encontrado acha-se previsto no art. 
361 e seus parágrafos, notadamente o 3º. e 
o 4º, do Código de Processo Civil, que bus-
cam tornar realidade as decisões judiciais 
exaradas nos autos das ações que decidem 
sobre a pretensão de obrigações de fazer e 
de não-fazer.

Assim é que o legislador processual civil 
estabeleceu a possibilidade de o juiz fixar 
multa contra o réu que deixar de cumprir no 
prazo e sob a forma estabelecida, a senten-
ça respectiva. A multa será fixada em valor 
diário, mas o  Código Civil não permite que 
o seu valor  exceda o valor do principal, evi-
tando, desse modo, o enriquecimento sem 
causa. 

Surge, todavia, uma questão gerada 
em algumas sentenças, aproveitando-se da 
criação doutrinária na denominação de “as-
treintes”. E dizem tais decisões que a mul-
ta, em verdade, é aquela prevista nos dispo-
sitivos legais acima citados, isto é, quando 
a penalidade enquadra-se na moldura legal 
estabelecida no Digesto Processual Civil e 
astreintes correspondem a penalidades sem 
suporte legal expresso, mas que se encontra 
dentro do poder de decisão do juiz para fa-
zer valer sua própria sentença.

Na realidade, esta visão não encontra 
eco na legislação, não tem suporte legal. 
E autores de nomeada asseguram que são 
a multa e as astreintes, palavras juridica-
mente iguais, e ambas não fogem ao art. 
461 e parágrafos do Código de Processo Ci-
vil, até porque para que o juiz imponha ao 

réu vencido uma penalidade para ver sua 
sentença cumprida e respeitada, não preci-
sa nem mesmo de mais sustentação legal do 
que o seu próprio poder de decisão, dentro 
do respeito que devem merecer as senten-
ças judiciais, sobretudo quando dizem res-
peito a obrigações de fazer e de não fazer, 
nas quais não há condenação em dinheiro.

A questão insolúvel aparece quando o 
réu vencido, não dispõe de recursos, bens 
e dinheiro, que possam garantir o cumpri-
mento da sentença no que diz respeito ao 
pagamento da cominação monetária impos-
ta, já quer ninguém pode ser preso por dívi-
da, mesmo judicial, e hoje os tribunais repe-
lem a possibilidade de prisão só admitindo 
a prisão na hipótese do não pagamento da 
pensão alimentícia.

Nesse passo, sou levado a concluir que a 
diferença entre a multa legal e as astreintes, 
não existe. É mera criação de algumas sen-
tenças, como afirmado acima, sem qualquer 
apoio legal e na boa e respeitável doutrina, 
e foi gerada com o intuito claro de procurar 
fugir à limitação legal e atingir valores as-
tronômicos, suplantando frequentemente 
valores muitas vezes maiores do que o valor 
da própria causa ou do interesse em exame 
pela justiça e objeto da decisão.

É como penso, e como vejo e sinto.
Desejo a todos os leitores, à direção des-

ta publicação, aos amigos e colegas, um feliz 
Natal e prosperidade e muita felicidade em 
2010.

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado, Ex-Presidente da OAB/BA., Ex-Conselheiro federal.  
Da OAB e Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB), Conselheiro Nato da OAB/BA, Membro do Conselho 
Editorial da Revista DIREITOS e Representante do Jornal DI-

REITOS em Salvador – Bahia.

Multa processual e astreintes

O último sorteio da 
Campanha Natal Ge-
nial do Comércio de Ita-
buna, promovida pela 
Prefeitura de Itabuna 
e Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) acon-
teceu na quinta-feira 
(07), no stand da CDL 
montado na Praça Ada-
mi. Os dois carros Celta 
0 km foram sorteados 
pelo prefeito de Itabu-
na, Capitão Azevedo, 
que aproveitou o momento para desta-
car a relevância de campanhas que in-
centivem a movimentação da economia 
local, atraindo milhares de consumido-
res de cidades circunvizinhas.

Azevedo lembrou que projetos estão 
sendo desenvolvidos para proporcionar 
ainda mais o setor comercial em Itabu-
na. “Vamos realizar melhorias nas ave-
nidas Cinquentenário e Amélia Amado, 
reestruturando toda a infraestrutu-
ra. Almejamos fortalecer o comércio e 
atrair novos investidores para a cidade, 
que já é um polo comercial na região”, 
afirmou o prefeito.

O secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Carlos Leahy, informou que 
os ganhadores dos dois veículos sorte-
ados: Laudicéia Trindade dos Anjos, 
moradora da rua Boa Vista, no bairro 
Manoel Leão, e Gildeon Santos Meire-

les, residente na Rua Macário dos Reis, 
Santo Antônio, receberão os prêmios no 
dia 30 de janeiro, em uma festa no clube 
Espora de Ouro. Leahy frisou a que a 
parceria dos comeciantes locais foi mui-
to importante para o sucesso da campa-
nha, que a cada ano se solidifica como 
um estímulo à movimentação do setor.

Azevedo parabenizou os parceiros 
pelo êxito da campanha. “Continuamos 
engajados no apoio a iniciativas que 
contribuam para o desenvolvimento da 
cidade”, reafirmou o prefeito. Ele tam-
bém comemorou com os ganhadores a 
conquista dos prêmios. “É indescritível 
a emoção, neste momento meu coração 
pulsa mais forte. Eu sempre acreditei 
na possibilidade de ser sorteado, por 
isso depositei na urna todos os cupons 
que recebi no comércio”, comentou Gil-
deon Meireles, ganhador de um dos 
carros.

Os pequenos produtores de Ita-
buna comemoram uma intervenção 
realizada pela Prefeitura de Itabuna 
neste início de 2010. O prefeito Capi-
tão Azevedo, atendendo a uma antiga 
reivindicação das comunidades rurais, 
determinou a implantação da rede de 
iluminação pública nas associações e 
assentamentos do município. Três de-
las já receberam o beneficio, que é o re-
sultado da parceria com o Governo do 
Estado, através do programa Luz para 
Todos. 

Acompanhado dos secretários An-
tônio Marcelino Oliveira (Agricultura) 
Gilson Nascimento (Administração) e 
diretores, o prefeito vistoriou, na ma-
nhã de quinta-feira, (7), o trabalho da 
equipe do Setor de Iluminação na ins-
talação das luminárias na comunidade 
dos Horteiros de Nova Ferradas e no 
Assentamento Nova Vida, em Ferra-
das, próximo ao distrito de Itamaracá. 
O assentamento Manoel Chinês foi o 
primeiro a ser atendido.

“Estamos cumprindo aquilo que 
prometemos durante a campanha: 
trabalhar muito para atender, princi-
palmente, a população de baixa ren-

da. Temos feito o máximo para levar 
benefícios aos bairros periféricos e à 
zona rural, mesmo com o orçamento 
apertado com que temos administrado 
o município, onde tudo é prioridade”, 
declara o prefeito. 

A presidente da Associação dos 
Horteiros, Ivone Alves Souza, demons-
trou grande satisfação com a medida 
do governo. “Não temos palavras para 
expressar nossa alegria e gratidão por 
mais esse grande benefício que o gover-
no trouxe para as dezenas de famílias 
que vivem aqui”, agradeceu. 

A região conhecida como Horteiros 
de Nova Ferradas conta com 63 famí-
lias assentadas e já dispõe de rede água, 
escola e, também no atual governo, to-
das as famílias receberam os títulos de 
permissão de uso do solo, concedidos 
pelo governo no ano passado. Segundo 
a presidente da associação, há 15 anos 
os horteiros reivindicam melhorias. 
“Devemos as nossas conquistas ao pre-
feito e ao secretário Marcelino Olivei-
ra, que nos têm dado atenção especial”, 
diz. No assentamento Nova Vida, os 
produtores que também tiveram suas 
reivindicações atendidas.

Campanha do comércio de
Itabuna teve apoio da Prefeitura

Prefeitura leva iluminação
pública para zona rural

E-mail: ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br
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Prezado Vercil, gostaria de parabeni-
zar-lhe pelo Jornal e a Revista Direitos 
são de excelentes qualidades. 

Leandro Alves Coelho. Advogado, 
Pós-Graduado em Direito Tributário e 
Mestrando em Gestão Ambiental. Itabuna 
- Bahia

 
Vercil, felicito-lhe por mais um núme-

ro exemplar do Jornal de Direitos. Bom ní-
vel nas colaborações e confecção gráfica.

Cyro de Mattos, Advogado, Escritor 
e Presidente da FICC. Itabuna – Bahia.

Prezado Editor, quero parabenizá-lo 
pela qualidade do jornal Direitos e pela 
excelente entrevista com Dr Saulo Pontes 
(edição de dezembro/09). 

Rafael Cândido Lima. Advogado. 
Feira de Santana - Bahia.

O advogado Marcos José Mari-
nho Júnior diz que o ex-juiz Fran-
cisco Lacerda sofre “perseguição 
implacável” do Ministério Público 
estadual. “Essa perseguição resul-
tou na suspensão do salário”. “Existe 
uma confusão muito grande quando 
se fala que Francisco Lacerda vai 
receber uma indenização. Na ver-
dade, se o salário foi suspenso e ele 
estava ainda na ativa, e não havia 
trânsito em julgado, então ele tem 
direito a receber o salário atrasado, 
devidamente corrigido”. 

(Folha de S. Paulo). 

Advogado diz 
que Promotoria 

faz “perseguição” 
contra juiz
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Com o nítido avanço científico da socie-
dade, especialmente após a segunda guerra 
mundial, um dos setores da atividade huma-
na que mais se desenvolveu foi, sem dúvida, 
o de transportes.

Nesse prisma, o transporte tornou-se ins-
trumento primordial para o cumprimento das 
funções econômicas e sociais na atualidade.

O mestre Sérgio Cavalieri Filho, em sua 
obra Programa de Responsabilidade Civil, 
aduz que “de todos os contratos, nenhum terá 
maior relevância social e jurídica na atuali-
dade do que o contrato de transporte”.

Inúmeras pessoas são transportadas dia-
riamente de casa para o trabalho e vice-versa, 
principalmente nas grandes metrópoles, pro-
duzindo um grande número de problemas so-
ciais e jurídicos. À guisa de exemplos, cita-
se a superlotação nas estações rodoviárias, 
vendas de passagens em quantidade acima 
da permitida para capacidade legal dos pas-
sageiros e acidentes de trânsito.

Por sua vez, de acordo com o artigo 730 
do vigente Código Civil, pode-se definir 
contrato de transporte como aquele em que 
“alguém se obriga, mediante retribuição, a 
transportar, de um lugar para outro, pessoas 
ou coisas”.

Além disso, todo contrato de transpor-
te possui, implicitamente, uma cláusula de 
incolumidade. Em suma, entende-se por 
cláusula de incolumidade o dever que tem o 
transportador de conduzir o passageiro, são e 
a salvo até o lugar de destino. 

Isso quer dizer que o transportador de 
pessoas não é somente obrigado a tomar as 
providências e cautelas necessárias para o 
bom êxito acerca do quanto pactuado com 
o passageiro, mas obriga-se pelo fim, isto é, 
garante o bom sucesso no cumprimento do 
avençado entre as partes.

Nesse contexto, extrai-se que a finalidade 

precípua desse contrato não é exclusivamen-
te transportar um passageiro, mas sim execu-
tar uma obrigação de resultado, isto é, o ônus 
que tem o transportador de entregar o contra-
tante/viajante no local de destino combinado, 
de forma segura e incólume.

O rompimento desta obrigação impõe o 
reconhecimento da responsabilidade objetiva 
do transportador, o qual deverá indenizar o 
passageiro independentemente de ter agido 
ou não com dolo ou culpa (devendo está pre-
sente apenas a conduta, o resultado danoso 
e o nexo de causalidade), pois realiza uma 
atividade de consumo, motivo pelo qual se 
aplicam as normas do Código de Defesa do 
Consumidor - CDC.

Nesse aspecto, ponderam Pablo Stolze 
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, que 
“(...) o transportador assume uma obrigação 
de resultado – e isso também serve para o 
transporte de pessoas – (...)”. Continuando, 
aduzem: “(...) veio previsto pelo Código de 
Defesa do Consumidor, que prevê a respon-
sabilização objetiva do fornecedor de serviço 
(art. 14), facilitando, desta maneira, a com-
pensação devida à vítima”.

Não bastasse a incidência do CDC, o 
transportador de passageiros desenvolve, 
indiscutivelmente, uma atividade de risco, 
aplicando-se assim, as regras da responsabi-
lidade sem culpa, conforme dispõe o parágra-
fo único do art. 927 do Código Civil de 2002, 
in litteris: “Parágrafo único. Haverá obriga-
ção de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, 
ou quando a atividade normalmente desen-
volvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem”. 
(CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO).

Por Ricardo Almeida de Andrade.
Bacharelando em Direito da Unesulbahia e Estagiário do 

Ministério Público Federal. Eunapólis - Bahia.

No último dia 11 de novembro entrou em vi-
gor em todo o território do Município do Salvador 
a Lei nº. 7.659/2009, que define e disciplina os 
‘Serviços de Urgências e Emergências Médicas’, 
e dá outras providências.

Através daquela medida, o Legislador Munici-
pal impôs a instituição, nas unidades de saúde pú-
blicas ou privadas dotadas de pronto-socorro, de 
um ‘Setor Específico de Triagem de Risco’ com 
a finalidade de avaliar e priorizar os atendimen-
tos de emergência e urgência, levando em conta o 
grau de risco de cada paciente. 

Tal setor visa, através de profissional capaci-
tado, a identificação do grau de seriedade e com-
prometimento da vida e saúde do paciente, que se 
apresenta no setor de pronto atendimento, com a 
conseqüente priorização ao atendimento daqueles 
que mais dele necessitem.

Segundo os estudiosos da matéria, a triagem 
dos casos que acorrem às emergências é fator re-
levante para evitar o agravamento da saúde dos 
pacientes. Visa-se, através daquele mecanismo, 
instituir critérios objetivos para a priorização dos 
atendimentos, evitando-se, assim, eventuais pre-
juízos decorrentes do retardo ‘indevido’ da efetiva 
medicação do paciente.

Na hipótese de não cumprido o quanto pre-
visto na aludida Lei, há previsão de penalidades 
que envolvem desde a notificação, ou multa, até 
a cassação dos alvarás de saúde e funcionamento 
dos estabelecimentos, no âmbito da administração 
municipal.

Longe de figurar como ato de intervenção 
irregular na atividade econômica dos estabele-
cimentos de saúde, notadamente os privados, tal 
medida encontra consonância estrita com o dever 
de fiscalização e implementação da saúde pública, 
imposta constitucionalmente à Municipalidade.

Da mesma forma, encontra guarida, ainda no 
âmbito Constitucional, no que toca à fiscalização 
dos órgãos de saúde pública patrocinados por ou-
tros entes federados, como a União e o Estado, já 
que é absolutamente inegável que tais estabele-
cimentos encontram o seu funcionamento regu-

lamentado nos códigos de posturas municipais e 
demais condicionamentos administrativos afins.

Além do caráter absolutamente positivo da 
mencionada Lei, decorrente do poder adminis-
trativo municipal, parece surgir importante efei-
to prático para fins da responsabilidade civil dos 
estabelecimentos hospitalares, a partir da edição 
daquele dispositivo legal.

É que, tendo-se por pressuposto a necessidade 
de criação do aludido setor, o Legislador identi-
ficou o risco existente na recepção dos doentes 
pelos estabelecimentos hospitalares, e a possibili-
dade do agravamento da enfermidade do paciente 
pela não adoção de critérios racionais e científicos 
para a sua classificação, em relação à prioridade 
de atendimento.

Diante de tal fato, não implementado o setor 
pela instituição hospitalar, de logo surge para a clí-
nica a inversão do ônus de prova, em seu desfavor, 
na hipótese de acionado civilmente pelos eventu-
ais danos decorrentes da demora do atendimento.

Isso porque, caso haja prejuízo para o paciente, 
decorrente da demora no atendimento hospitalar, 
cumpre à Instituição demonstrar que tal prejuízo 
decorreu não da ausência daquela triagem, mas 
que independeria da existência daquele setor.

De acordo com o entendimento jurispruden-
cial , o não cumprimento dos condicionamentos 
administrativos para a realização das atividades 
regulamentadas gera a presunção, caso descum-
pridas as suas regras, de que a atividade não fora 
realizada da forma adequada, e portanto, de culpa 
da Instituição.

Desta forma, cumpre aos estabelecimentos de 
saúde enquadrados naquele dispositivo legal não 
apenas a sua implementação, por conta das penali-
dades administrativas que eventualmente possam 
daí advir, como igualmente para que possam se 
resguardar quanto à sua responsabilização por 
eventuais infortúnios relacionados com as ativida-
des de pronto-atendimento.

Por Tércio Roberto Peixoto Souza.
Advogado. Salvador – Bahia.

Responsabilidade civil 
no contrato de transporte 
de pessoas: Transporte 
puramente gratuito. (PARTE 1)

A triagem de risco no 
município do Salvador e a 
responsabilidade pelo risco 
do pronto-atendimento

O STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) iniciou a contratação de 
25 pessoas portadoras da síndro-
me de Down, que vão trabalhar 
em serviços administrativos nas 
portarias e no gabinete do presi-
dente, ministro Cesar Asfor Ro-
cha. As ações de inclusão social 
do Tribunal serão intensificadas 

com a ampliação do quadro de de-
ficientes auditivos responsáveis 
em grande parte pela virtualiza-
ção de processos do STJ. Desde 
o ano passado, 220 deficientes 
auditivos atuam na realização 
dos serviços de digitalização de 
processos. Esse quadro será am-
pliado para mais de 300.

Uma das propostas que estão sendo analisa-
das pelo Congresso Nacional no anteprojeto de 
reforma do Código de Processo Penal (CPP) é a 
que muda a regra dos Embargos Infringentes. 
Previsto tanto no processo civil quanto no penal, 
o recurso permite que, quando há voto divergente 
em decisão colegiada, a questão possa ser anali-
sada por um novo colegiado. A proposta pretende 
fazer com que os Embargos Infringentes só sejam 
possíveis nos processos em que a sentença absol-

ve o réu e o tribunal, por maioria de votos, refor-
ma a decisão de primeiro grau para condenar.

De acordo com o artigo 609, do Código de Pro-
cesso Penal, hoje, “quando não for unânime a de-
cisão de segunda instância, desfavorável ao réu, 
admitem-se Embargos Infringentes e de nulidade, 
que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a con-
tar da publicação de acórdão, na forma do artigo 
613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão 
restritos à matéria objeto de divergência”.

Tribunal da Cidadania Número de embargos justifica manutenção do recurso

E-mail: marcello.gurgel@gmail.com E-mail: tercio@msampaioadvogados.com.br
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Prova Concurso Público TRT - Técnico 
Judiciário - Área Administrativa

Direito Administrativo
1- A lei de licitações (Lei 

Federal no 8.666/93 e altera-
ções) autoriza a dispensa de 
licitação para

a) aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros, que 
só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou represen-
tante comercial exclusivo.

b) celebração de contratos 
de prestação de serviços com or-
ganizações sociais, qualificadas 
no âmbito das respectivas esferas 
de governo, para atividades con-
templadas no contrato de gestão.

c) aquisição de bens e con-
tratação de serviços de até R$ 
80.000,00.

d) contratação de profissio-
nal do setor artístico, desde que 
consagrado pela crítica especia-
lizada ou opinião pública.

e) qualquer situação em 
que se possa comprovar, objeti-
vamente, que a contratação di-
reta é mais vantajosa 

2- O ato administrativo vin-
culado, quando praticado por 
agente a quem a lei não atribui 
competência para tanto.

a) é tido como inexistente, 
independentemente de aprecia-
ção judicial ou decisão adminis-
trativa.

b) somente pode ser anula-
do por decisão judicial.

c) pode ser revogado pela 
própria Administração, com 
base em critérios de conveniên-
cia e oportunidade.

d) goza da presunção de le-
gitimidade, até decisão adminis-
trativa ou judicial em contrário.

e) somente pode ser conva-
lidado por decisão judicial.

3- A concorrência públi-
ca é a modalidade licitatória 
aplicável

a) apenas à concessão de 
serviços públicos e contratação 
de obras, serviços e aquisições 
acima de R$1.500.000,00.

b) à concessão de servi-
ços públicos, alienação de bens 
imóveis e contratação de obras e 

serviços de engenharia acima de 
R$ 1.500.000,00.

c) à contratação de obras, 
serviços e aquisições acima de 
R$ 1.500.000,00.

d) apenas à contratação de 
obras, serviços e aquisições aci-
ma de R$ 650.000,00 e conces-
são de serviços públicos.

e) à contratação de obras, 
serviços e aquisições acima de 
R$ 650.000,00, concessão de 
serviços públicos e alienação de 
bens imóveis.

4- Os atos administrativos
a) são sempre dotados de 

auto-executoriedade, o que dis-
pensa a necessidade da Admi-
nistração recorrer ao Judiciário 
na hipótese de descumprimento 
pelo particular.

b) são dotados de presun-
ção de legitimidade, o que impe-
de o exame da sua legalidade no 
âmbito do Poder Judiciário.

c) sujeitam-se ao exame do 
Poder Judiciário no que diz res-
peito aos aspectos de legalidade.

d) podem ser revistos pela 
própria Administração ou revoga-
dos pelo Poder Judiciário, quando 
não observados os critérios de 
conveniência ou oportunidade.

e) sujeitam-se à análise do 
Poder Judiciário, apenas no que 
diz respeito aos critérios de con-
veniência e oportunidade.

5- O contrato de empre-
go, modalidade de relação 
de trabalho, caracteriza-se 
pelos seguintes elementos 
necessários e cumulativos:

a) autonomia, liberdade, 
pessoalidade e onerosidade.

b) onerosidade, subordina-
ção, pessoalidade e natureza não-
eventual da prestação dos serviços.

c) pessoalidade, caráter 
não-eventual dos serviços, ex-
clusividade e autonomia.

d) subordinação, onerosi-
dade e caráter eventual da pres-
tação dos serviços.

e) alteridade, autonomia, 
liberdade e autodeterminação

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO
ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2009

1- A; 2 – E; 3- C; 4- E e 5- D

Tramita na Câmara dos 
Deputados projeto de lei que 
torna a pedofilia crime hedion-
do. O Projeto de Lei 5.658/09 
prevê mudanças no Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), nas leis de crime he-
diondo e de prisão temporá-
ria. O projeto, que tramita em 
conjunto com os PLs 438/99, 
5.556/09 e 5.821/09. Ele será 
analisado pela Comissão de 
Seguridade Social e Família e 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, antes 
de ser votado pelo Plenário.

De acordo com a proposta, 
fica classificada como pedofilia 
a conduta de quem se aproveita 
sexualmente, de forma consu-
mada ou não, de crianças e ado-
lescentes. Também torna crime 
hediondo a venda ou exposição 
de vídeos e fotografias infanto-
juvenis com teor sexual.

O projeto teve origem na 
CPI da Pedofilia do Senado. Se-
gundo o relatório da comissão, o 
objetivo é aprimorar o combate 
à prostituição e à exploração se-
xual de meninos e meninas.

Conforme o projeto, o cida-
dão que aliciar, agenciar, atrair 
ou induzir criança ou adolescen-
te a exploração sexual ou prosti-
tuição será punido com reclusão 

de cinco a 12 anos e multa. Hoje, 
a sanção é de quatro a 10 anos de 
reclusão e multa. Para a caracte-
rização do crime, não é necessá-
rio o constrangimento da vítima.

Se o crime for cometido me-
diante o emprego de violência ou 
grave ameaça à vítima, a pena 
aumentará em 50%. A mesma 
pena se aplicará ao proprietá-
rio, gerente ou responsável pelo 
local onde o fato ocorrer.

O projeto prevê a inserção 
de novo artigo no ECA com a fi-
nalidade de criminalizar expres-

samente a conduta do cliente de 
prostituição infanto-juvenil. Se-
gundo os integrantes da CPI, a 
ausência de norma legal nesse 
sentido contribui para a ima-
gem do Brasil como destino de 
“turismo sexual”.

De acordo com a proposta, o 
indivíduo que praticar ato sexu-
al com adolescentes – ciente da 
situação de exploração, prosti-
tuição ou abandono desses jo-
vens – estará sujeito à pena de 
três a oito anos de reclusão e 
multa. 

A partir do dia 1º de ja-
neiro de 2010, todos os tribu-
nais do país deverão adotar 
a numeração única de identi-
ficação dos processos ajuiza-
dos na justiça brasileira. 

O dia 31 foi  o prazo final, 
estabelecido pela Resolução 
65/ 2008 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), para que 
os tribunais estejam prontos 
para cumprir a determinação 
que se refere ao número atri-

buído a cada processo na data 
de seu recebimento pela Jus-
tiça e que deverá ser o mesmo 
em todas as instâncias pelas 
quais tramitarem, inclusive 
se chegarem aos tribunais su-
periores. 

Atualmente, os proces-
sos recebem uma numeração 
na comarca de origem, outra 
quando chegam aos tribu-
nais de primeira e segunda 
instâncias, e um terceiro se 

seguirem para tribunal su-
perior. 

Com a nova regra, o pro-
cesso terá uma numeração 
única desde a sua origem até 
a instância máxima de re-
curso. O objetivo da medida 
é dar maior transparência ao 
trâmite processual, permi-
tindo melhor acesso às infor-
mações sobre o andamento 
de suas ações por parte dos 
cidadãos.

Projeto de lei torna 
pedofilia crime hediondo

Processos terão numeração 
única a partir de 1º de janeiro

Mordaça da Justiça
Dois blogueiros censurados 

pela Justiça de publicar infor-
mações sobre casos de escânda-
los decidiram trocar informações, 
publicando um a notícia do outro. 
Dessa forma, conseguiram furar a 
mordaça imposta por tribunais es-
taduais sem que fossem executa-
dos judicialmente. Os autores da 
idéia são o jornalista Fábio Pan-

nunzio e a economista Adriana 
Vandoni. Desde que foi criada no 
dia 14 de dezembro, a “permuta 
de censura” - como foi batizada - 
já ganhou duas adesões. A última 
da jornalista Alcinéia Cavalcanti, 
proibida pela Justiça do Amapá 
de publicar notícias sobre a famí-
lia Sarney, de acordo com O Esta-
do de S.Paulo.
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A Teoria da Complexidade propug-
nada pela visão de Edgar Morin trans-
mite a idéia de um sistema analítico 
dos fenômenos sociais de modo que a 
quebra dos paradigmas se faz necessá-
rio para que se possam alcançar os es-
copos almejados pela percepção multi-
dimensional e a transdisciplinaridade.

O erro passa a ser visto com mais 
relevância, pois, se descobre que para 
haver ordem tem que haver desordem 
sendo os conceitos inseparáveis. As-
sim, o pensamento linear perde espa-
ço para a complementaridade e para a 
percepção multidimensional.

A ciência ambiental necessariamente 
deverá empregar a complexidade na aná-
lise dos fenômenos e projetos desenvolvi-
dos por meio da episteme ambiental.

Entender, compreender e desenvol-
ver planos e projetos são conseqüência 
da aplicação da visão defendida pela 
complexidade, uma vez que, através 
da percepção complexa do ambiente os 
fenômenos tornam-se mais inteligíveis 
e perfeitos, pois, os erros serão mais fa-
cilmente combatidos face a sua vulne-
rabilidade em razão de sua exposição à 
visão complexa e multidimensional.

A complexidade compreende a per-
cepção complexa do ambiente que é 
atributo indispensável para o devido 
entendimento dos fenômenos ambien-
tais mais prementes. Portanto, não se 
pode cogitar em desenvolver um plane-
jamento sem a aplicação de uma visão 
complexa do ambiente em que pese a 
necessidade de compreender as inúme-
ras dimensões existentes em uma aná-
lise crítica de um fenômeno. 

A visão complexa do ambiente pres-
supõe o planejamento interativo e a 

atuação transdisciplinar em busca de 
uma gestão compartilhada e cooperati-
va. Portanto, para a construção de um 
conceito otimizado de governança local 
mister se faz desenvolver a interação 
entre as políticas públicas ambientais 
de forma que os gestores priorizem a 
inclusão social e por conseqüência a di-
versidade de culturas e saberes.

 No Brasil, como em qualquer outro 
lugar do mundo, conhecer a Teoria da 
Complexidade constitui-se como requi-
sito indispensável ao desenvolvimento 
das políticas públicas ambientais. Nesse 
sentido, desconhecer o teor das leis que 
regem a seara ambiental constitui falha 
relevante na construção de um modelo 
de gestão ambiental moderna, uma vez 
que, estaríamos desconsiderando o es-
tado da arte desenvolvida pela ciência 
jurídica e assim desprestigiando con-
ceitos, experiências e vivências que se 
construíram ao longo dos anos. 

Ou seja, o Gestor ambiental deve 
estar sempre bem assessorado, prin-
cipalmente, do ponto de vista jurídico, 
pois, além de conhecer a temática na-
cional desenvolvida em torno do meio 
ambiente deve estar preparado para 
enfrentar as minúcias legais que cer-
cam o seu espaço de atuação conside-
rando as mais diversas facetas do co-
nhecimento. Por isso, conhecer a legis-
lação municipal, bem como, o contexto 
que se construiu tal arcabouço, é um 
privilégio que deve ser considerado na 
busca pelo aprimoramento das ques-
tões ambientais locais.

Por Leandro Alves Coelho.
Advogado e Consultor Jurídico integrante do RL,P&Coelho 
Advocacia e Consultoria, Pós-Graduado em Direito Tribu-
tário e Mestrando em Planejamento Ambiental com Ênfa-

se em Tributação e Meio Ambiente. Itabuna – Bahia.

O domínio da Teoria
da Complexidade como 
pressuposto para atuação 
na seara ambiental - uma 
visão voltada ao Gestor 
conhecedor das leis ambientais

E-mail: leocoelhoadv@gmail.com 

O ex-juiz Francisco Pereira de Lacer-
da, condenado a 35 anos de prisão por cri-
me hediondo, acusado de mandar matar 
em 1997 um promotor da região de Pau 
dos Ferros, no Rio Grande do Norte, de-
verá receber cerca de R$ 1 milhão a título 
de ressarcimento pelos salários que foram 
suspensos quando esteve foragido. En-

quanto isso, a Justiça rejeitou indenização 
por danos materiais e morais movida con-
tra o Estado pela família de Manoel Alves 
Pessoa Neto, o promotor assassinado. O 
Estado já indenizou parentes de um vigi-
lante morto ao tentar proteger o promotor 
no dia do crime. 

(Folha de S. Paulo) 

Ex-juiz condenado é indenizado em R$ 1 mi

“O Judiciário teria de ser reinventado”, 
afirma ministro do STF

CPC fica mais ágil em anteprojeto 
enviado ao Senado

Nosso foco repousa sobre a violência 
que recai sobre um paralelo que trata da 
vida humana e da eficácia plena das nor-
mas protetivas inseridas no ordenamento 
jurídico pelo Estatuto do Idoso e o Estatu-
to das Crianças e dos Adolescentes (ECA). 
A estigma da crueldade humana se faz 
presente, a tirar o amor das pessoas pela 
vida. Um sentimento que saiu do lar e foi 
as ruas, sofrendo mutilações por conta das 
transformações sociais, ganhando contor-
no de violência múltipla e extremada. A 
vida não vale mais nada, nem um “tostão 
furado”, porque nossos sentimentos se ba-
nalizaram. Sua cotação, v.g., passou a ser 
regulada pelo “crack”, que tem seu valor ao 
alcance da maioria da população usuárias 
de drogas. Também pela fragmentação da 
droga, que facilita sua distribuição como 
produto de varejo. A vida passou mesmo 
foi a ter “preço de banana”, cuja moeda se 
cunha pelo “crack”, na força do seu poder 
facilitador de aquisição, nas camadas das 
crianças, dos adolescentes e dos jovens. 
Não bastasse, a violência esta a invadir os 
lares indefesos, por grupos de extermínio 
onde as vitimas são geralmente os jovens 
e os idosos.

Numa linha do paralelo, esta uma po-
pulação, de idosos, exposta a todo tipo de 
violência por qualquer agente, inclusive 
usuários de drogas, da própria sociedade, 
objeto de contenda familiar, até na suces-
são hereditária, quando não tratado como 
um “fardo pesado”. Também não devemos 
esquecer o crime de abandono do idoso 
mais chocante, como seu isolamento pela 
família, dentro do próprio lar que ele aju-
dou a erguer. O ESTATUTO DO IDOSO 
veio consagrar direitos e proteção, de há 
muito carente de uma tutela jurídica que 
viesse resgatar e proteger, principalmen-
te, a honra e a dignidade humana. “O en-
velhecimento é um direito personalíssimo 
e a sua proteção um direito social, nos ter-
mos desta Lei e da legislação vigente. Art. 
8o  Lei 10.741/2003”.

Com toda perfeição e maior abrangên-
cia de direitos, o idoso ainda não tem cons-
ciência do que lhe assegura o Estatuto, até 
mesmo por falta de discernimento, este 
normativo não ser amplamente divulgado 
pelo Governo. Também, há de se ressaltar 
a disposição legal prevista no art. 24 da lei 
acima, que estabelece obrigação aos meios 
de comunicação a manter espaço voltado 
para os idosos, onde se faria ampla divul-
gação dos seus direitos. Desconhecemos a 
existência de políticas publicas do governo 
para o idoso. Lamentável é a dificuldade 
de se encontrar clinicas de geriatria e ge-
rontologia para atendimento aos idosos 
ficando a cargo de uma clinica geral, di-
ferentemente da especialização que care-
ce as pessoas da terceira idade, ficando 

prejudicada a aplicação do que menciona 
o art. 15§1  °, II e III., da lei 10741/2003. 
Questionamos, ainda a eficácia plena do 
ESTATUTO DO IDOSO, sobre os direitos 
fundamentais (e indisponíveis) que deve-
riam ser melhor protegidos, justamente, 
pela falta de maior difusão e fiscalização 
dos programas de saúde e de proteção 
contra a violência. Na esfera penal, v.g., 
só conhecemos em nossa jurisdição, ape-
nas uma unidade de atendimento policial, 
quiçá por falta de demanda à vista da te-
meridade de represália em se registrar 
queixas. 

Urge que varas especializadas sejam 
criadas para atendimento dos direitos 
do idoso, independente do que já dispõe 
o Art.71 da referida lei. Por sua vez as 
prefeituras deveriam decretar a obriga-
toriedade de todos os estabelecimentos a 
fixarem, avisos para conhecimento geral 
de que o idoso tem sempre prioridade no 
atendimento pessoal, visto que nem sem-
pre esse direito é respeitado, submetendo 
o Idoso a constrangimentos. 

A longevidade se tornou cada vez mais 
difícil de ser alcançada, em face da vida 
efêmera que levam as crianças, os adoles-
centes e jovens, na faixa etária de 0 (zero) 
a 25 (vinte e cinco) anos. Fixamo-nos no 
limite de 25 anos, por ser um dado di-
vulgado da mídia que revela mais a cri-
minalidade nessa faixa etária dos jovens. 
A razão é de que passaram a ser vitimas 
de todas as formas de extermínio, pelas 
drogas e suas dividas, crimes de execu-
ção, abandono de incapazes, pelos efeitos 
de “balas perdidas” e dentre outros, prin-
cipalmente, que também fazem parte do 
sofrimento familiar. 

Passou a ser uma constante crimes 
de abandono de incapazes, contra dóceis 
criancinhas são esquecidas no interior 
de veículos, tipificados no art. do CP 133, 
que são beneficiados pelo “perdão judicial” 
(CP 120), quando a falta de amor deixa de 
ser considerada.Não entendemos que um 
abandono de incapaz, no casos das crianci-
nhas sejam merecedor de perdão judicial, 
até provem em contrario quanto a exi-
mente da culpabilidade, que não pode se 
afastar, inicialmente de um crime doloso, 
pois a negligencia, imperícia e imprudên-
cia vão sempre ficar no campo da subje-
tividade. O perdão judicial será um meio 
de defesa para descriminar o abandono de 
crianças diante da possível intenção sub-
jetiva dos pais, o que fará pela extinção 
da punibilidade, quando aos pais caberia 
zelar melhor e com amor seus filhos, não 
justificando, por tanto o abandono dos 
mesmos, em qual quer circunstâncias.

Por Valter José Querino dos Santos.
Graduado em Ciências Contábeis e Bacharelando em  Di-

reito na FIB/Salvador – Bahia.

Paralelo que não abriga 
violência (Parte 1)

E-mail: Valter-Querino@hotmail.com 

O ministro Joaquim Barbosa, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), há dois anos 
ganhou notoriedade por relatar o processo 
do mensalão do PT e do governo Lula. Em 
2009, convenceu os colegas a abrir processo 
contra o senador Eduardo Azeredo (PSDB-
MG) para apurar se ele teve participação no 
mensalão do PSDB mineiro. Em entrevista 
ao jornal O Globo, Joaquim não quis comen-

tar o mensalão do DEM, que estourou recen-
temente no governo de José Roberto Arruda, 
do Distrito Federal. Mas deixou clara sua 
descrença na política e sua dificuldade para 
escolher bons candidatos quando vai votar. 
E o ministro, de 55 anos, não poupou nem 
os tribunais: “O Judiciário tem uma parcela 
grande de responsabilidade pelo aumento 
das práticas de corrupção em nosso país”.

A poucos meses de entregar ao Congres-
so Nacional o texto final do anteprojeto do 
novo Código de Processo Civil, a comissão 
responsável por avaliar as mudanças já tem 
as propostas que seguirão ao Senado Fede-
ral. As inovações dão um aspecto mais mo-
derno ao Código.

O grupo de juristas encarregado de reu-
nir as soluções e apresentar um anteprojeto é 
composto por representantes de diversos esta-

dos brasileiros e conta com a participação de 
advogados, juízes, desembargadores, acadê-
micos e representantes do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil. A presi-
dência é do ministro Luiz Fux, do Superior 
Tribunal de Justiça. O anteprojeto será dividi-
do em seis partes: Geral, Processo de Conheci-
mento, Processo de Execução e Cumprimento 
de Sentença, Procedimentos Especiais, Recur-
sos e Disposições Finais e Transitórias.
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 Os princípios constitucionais são os 
alicerces de todo ordenamento jurídico, 
norteadores de todas as normas, explicita 
na CF/88, (art. 5).  

“Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do di-
reito à vida (...)”. Caput do art. 5º CF/88.

 Ao consagrar o direito à vida, a cons-
tituição não trouxe distinção entre a vida 
intra e extra-uterina, (ou seja, ainda na 
barriga da mãe ou após o nascimento). 
O código Penal sim, atribui pena menor 
para os crimes praticados contra vida 
intra-ulterina.

No rol dos direitos fundamentais, 
onde, via de regra, inexiste distinção, 
mas, em nosso entendimento, um deles 
se sobrepõe sobre os demais: o bem jurí-
dico “Vida”, pois a partir da existência da 
vida é que o individuo passa a ser titular 
de todos os outros direitos. Considerada 
a mais democrática dentre já vigentes no 
Brasil, a Constituição Federal de 1988 é 
a que estabelece, até então, a maior gama 
de proteção aos direitos fundamentais, 
àqueles indispensáveis a qualquer indi-
viduo.

O Código Penal traz em seu numeroso 
elenco de tipos penais, os crimes dolosos 
contra à vida: homicídio, induzimento, 
instigação ou auxilio ao suicídio, infanti-
cídio e ABORTO. 

 Uma das características dos direi-
tos humanos é a universalidade, todo e 
qualquer ser humano, é titular deste bem 
jurídico em cartaz: VIDA, independente-
mente de apresentar limitações físicas ou 
psíquicas. O legislador constituinte dei-
xou a cargo da legislação infraconstitucio-
nal regulamentar essa proteção a direitos 
previstos constitucionalmente, como fun-
damentais, essenciais a cada ser. 

 Diante de um rol de direitos funda-
mentais, exemplificando: direita à liber-
dade, a vida, a igualdade, a intimidade, 
a saúde, o legislador se depara com con-
flitos de direito. Qual é o bem de maior 
peso? a vida ou a integridade física? É o 

que acontece com o aborto legal, ocorre 
um conflito real. De um lado há o direito 
à vida intra-ulterina, resguardado pela 
Constituição Federal, de outro, também 
abordados na CF/88, o direito à saúde e 
a liberdade de autonomia reprodutiva da 
mulher.

 É atribuído a competência do tribu-
nal do júri a crimes dolosos contra a vida, 
inclusive o ABORTO, o legislador trouxe 
duas permissões para a prática legal des-
te ato. Lembrando que é tipificado ape-
nas o aborto criminoso, o aborto natural, 
ou acidental, não. O código Penal (art. 
128) reza que não se pune o médico que 
devido a situação em que a gestante esti-
ver em perigo de vida, ou a gestação seja 
advinda de estupro, a pratica dessa inter-
rupção forçada da gravidez, não é consi-
derado crime, na hipótese do estupro, o 
aborto somente poderá ser realizado com 
o consentimento da gestante, ou quando 
incapaz, de seu representante legal.

 Essa aceitação de condutas idênticas, 
praticadas por pessoas diversas e em si-
tuações extraordinária, excluindo a ilici-
tude, vem ceifando direitos de indivíduos 
que nem mesmo conheceram o mundo.

Indivíduos que por uma ironia do des-
tino acabam tolhidos de vir ao mundo, de-
vido a condições totalmente alheias a ele. 
É o crime legal, o resultado é o mesmo, 
praticado por médico ou por terceiros, 
gestante, etc. O propósito é o resultado 
morte, eliminar com uma vida, brincar 
de ser Deus.

 É uma pena de morte camuflada, con-
tra pessoas totalmente isentas de qual-
quer culpa, quando tratamos de direitos 
fundamentais entendo que são direitos 
essências a qualquer individuo, indepen-
de de quem seja ou das condições que se 
encontram. A vida está no topo da pirâ-
mide, sem ela todos os direitos são des-
necessários.

Aborto legal e suas 
peculiaridades

E-mail: alexandre.castro@egs.com.br

Cel.: (73) 8837-7684
Av. Francisco Ribeiro Jr. 198 - Edf. Atlanta Center - Loja 5

Centro - Itabuna - BA - Tel.: (73) 3612-0648 - Cel.: (73) 8837-7684
paulosergiobomfim@bol.com.br
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Paulo Sérgio Bomfim

Por Alexandre Castro.
Acadêmico de Direito da Faculdade 

de Guanambi/Bahia e Representante 
do Jornal DIREITOS em Guanambi e Região.

O ano de 2010 deve começar com mu-
danças nos documentos dos brasileiros. O 
Instituto Nacional de Identificação (INI), 
órgão ligado à Polícia Federal, espera que 
nos próximos dias, antes do fim do ano, seja 
publicado o decreto para implementação do 
novo Registro de Identidade Civil (RIC). 

O documento vai reunir os números 
de todos os documentos de registro dos ci-
dadãos, como CPF, Carteira de Trabalho, 
Carteira Nacional de Habilitação e Título 
de Eleitor – além do Registro Geral. Com 
a publicação do decreto, a expectativa 
é de que o cadastro para a emissão das 
novas carteiras de identidade comece em 
janeiro. 

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará 
pelos procedimentos habituais para obter 
a carteira de identidade, com coleta de 
digitais, fornecimento de dados pessoais 
e assinatura. 

A diferença, segundo a Polícia Fe-
deral, é que o processo será totalmente 
informatizado, garantindo um cadastro 
nacional biométrico. O novo cartão terá 
um sistema complexo de tecnologia que 
inclui microchip e dados gravados a laser 
no documento. O objetivo é evitar falsi-
ficações e permitir maior agilidade na 
transmissão de dados sobre uma pessoa 
em todo o território nacional. 

Os órgãos regionais deverão receber 
estações de coleta e transferir os dados 
para o órgão central em Brasília, que por 
sua vez emitirá a nova identidade. 

Espera-se que a partir do terceiro 
ano de implementação do projeto, 80 
mil pessoas possam ser cadastradas por 
dia, alcançando a meta de 20 milhões 
de cidadãos por ano. Em nove anos, cer-
ca de 150 milhões de brasileiros devem 
ter o novo RIC.

Decreto vai regularizar 
emissão de nova 

carteira de identidade

A juíza Mylene Pereira Ramos, titular 
da 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, in-
veste na aplicação da conciliação nos pro-
cessos em que é relatora. Inconformada 
com a quantidade de processos que trami-
tam na Justiça e determinada a achar so-
luções mais amigáveis para seus julgados, 
dedica as últimas sextas-feiras de cada 
mês apenas para processos em que pode 
haver acordo entre as partes. 

Entrou no ar a primeira edição 
da Custos Legis – Revista Eletrô-
nica do Ministério Público Federal. 
Editada pela Procuradoria da Re-
pública no Rio de Janeiro, a revista 
eletrônica contém artigos em três 
áreas – Direito Público, Direito Pe-
nal e Processo Penal e Tutela Cole-
tiva – e peças processuais assinadas 
por profissionais e estudiosos do Dir 
eito, incluindo integrantes do MPF 
e de instituições de ensino jurídico.

Juíza cria dia para 
partes negociarem

Internet
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Em menos de seis meses, todas 
as penitenciárias femininas do país 
deverão contar apenas com agentes 
do sexo feminino na segurança de 
suas dependências internas. Isso é o 
que determina a Lei 12.121/09, san-
cionada no último dia 16 pela Presi-
dência da República.

A nova norma, originada do Pro-
jeto de Lei 6048/02, do deputado li-
cenciado, altera a Lei de Execução 
Penal (7.210/84), determinando a 
exclusão dos agentes masculinos 
dos presídios femininos e dando 
prazo de 180 dias para que a regra 
seja cumprida.

Alberto Fraga (foto) afirma que, 
em visitas a penitenciárias, notou 
as más condições com que detentas 
eram tratadas e os constrangimen-
tos que a presença dos agentes ho-
mens causavam. “Essa segurança 
precisa ser feita por mulheres que 
conhecem bem as necessidades de 
outras mulheres, não só para evitar 
os constrangimentos sofridos pelas 
presas, mas também por outras mu-
lheres que visitam essas presas”, 
ressalta.

Ele acrescenta que existem tam-
bém muitas denúncias de maus tra-
tos que teriam sido cometidos por 
agentes do sexo masculino, inclusi-
ve de abuso sexual. Esses atos que 
motivam denúncias acabam geran-
do também embaraços para as pró-
prias administrações dos presídios e 
autoridades da área de Segurança 
Pública. “Ficava muito difícil man-
ter a ordem nesses lugares. As mu-
lheres têm mesmo que conviver com 
mulheres”, afirma.

Sem exceções - O autor concor-
da com uma modificação feita no 
texto original do projeto pelo rela-
tor na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania da Câmara, 
deputado Flávio Dino (PCdoB-MA). 
Pelo projeto, haveria a possibilidade 
de contratação de agentes homens, 
temporariamente e em caráter ex-
cepcional. Dino, no entanto, retirou 
essa possibilidade. “A proposta não 
deve contemplar exceções em rela-
ção ao gênero dos agentes. Consi-
derando a realidade dos estabeleci-
mentos penais, há grande chance de 
a exceção vir a tornar-se a regra”, 

argumentou Dino.
Fraga explica que essa possibi-

lidade de contratação temporária 
havia entrado no projeto como uma 
concessão. “Se conseguiram trans-
formá-lo em lei sem necessidade 
dessas exceções, melhor ainda. A 
proposta na verdade foi melhorada”, 
destaca.

O projeto tramitou na Câmara 
entre 2002 e 2007 e foi aprovada 
pelo Senado no último dia 1º de 
dezembro. A proposta não prevê 
punição para as administrações de 
penitenciárias que não se adequa-
rem no prazo estabelecido, mas o 
deputado licenciado não considera 
isso problemático. “Quando há boa 
vontade, quando existe vontade 
política, essas coisas se resolvem 
em bem menos tempo que isso”, 
acredita. 

Lei proíbe agentes 
do sexo masculino em 
presídios de mulheres

1. Ad exemplum = Por ou para exemplo
2. Ad Voluntatem = Segundo a vontade
3. A Maxima (Poena) = Apelativo a máxima pena
4. Autorictas = Autorização
5. Brevitatis Causa = Por motivo de brevidade
6. Capitas = Cabeças
7. De Auditu = Por ouvir dizer
8. Dominus = Dono, senhor, proprietário
9. Eadem REM = Mesma Coisa
10. Ex causa = Diz-se das custas na justiça gratuita
11. Exceptio = Exceção
12. Furtum Proprium = Furto próprio
13. In concreto = Em concreto
14. Intwer Alios = Feita entre amigos
15. Quovis = Por toda parte

- Os advogados Gustavo Euge-
nio Maciel Rocha e João Carlos 
Mascarenhas Horta, da Azevedo 
Sette Advogados, lançaram em Belo 
Horizonte/Minas Gerais, a terceira 
edição do livro PPP - Parcerias 
Público Privadas - Guia Legal 
para Empresários, Executivos e 
Agentes de Governo. O guia apre-
senta o conceito e as características 

das Parcerias Público Privadas, os 
diferenciais entre as PPPs e a con-
cessão comum, a estruturação dos 
projetos de PPP, suas vantagens e 
desvantagens. O livro traz ainda vá-
rios estudos de casos sobre os prin-
cipais projetos de PPP já realizados, 
no Brasil e no Mundo, além de um 
anexo contendo toda a legislação e 
regulamentação pertinentes.

A 1ª Seção do STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça) 
consolidou o entendimento 
de que a contraprestação 
pelos serviços de água e 
esgoto não possui caráter 
tributário por ter natureza 
jurídica de tarifa ou preço 
público e que sua prescri-
ção é regida pelo Código 
Civil. O recurso foi jul-
gado pelo rito da Lei dos 
Recursos Repetitivos (Lei 
11.672/2008). 

Citando vários prece-
dentes do STJ e do STF 
(Supremo Tribunal Fede-
ral), o relator do processo, 
ministro Luiz Fux, reiterou 
que a natureza jurídica da 
remuneração dos serviços 
de água e esgoto prestados 
por concessionária de ser-
viço público é de tarifa ou 
preço público, consubstan-
ciando em contraprestação 
de caráter não-tributário, 
razão pela qual não se 
submete ao regime jurídi-
co tributário estabelecido 
para as taxas. 

Assim, os créditos 
oriundos do inadimple-
mento de tarifa ou preço 
público integram a Dívida 
Ativa não tributária (ar-
tigo 39, parágrafo 2º, da 
Lei n. 4.320/64), não sendo 
aplicáveis as disposições 
constantes do Código Tri-
butário Nacional. Segundo 
o relator, o prazo prescri-
cional da execução fiscal 
em que se pretende a co-

brança de tarifa por pres-
tação de serviços de água e 
esgoto é regido pelo Código 
Civil e não pelo Decreto n. 
20.910/32. 

“Consequentemente, é 
vintenário o prazo prescri-
cional da pretensão execu-
tiva atinente à tarifa por 
prestação de serviços de 
água e esgoto, cujo venci-
mento, na data da entrada 
em vigor do Código Civil 
de 2002, era superior a dez 
anos. Ao revés, cuidar-se-á 
de prazo prescricional de-
cenal”, ressaltou em seu 
voto. 

No caso julgado, o De-
partamento Municipal de 
Água e Esgotos recorreu 
ao STJ contra acórdão do 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do 
Sul que aplicou o prazo 
prescricional de cinco anos 
para extinguir a cobrança 
de valores referentes a ta-
rifas por prestação de ser-
viços de abastecimento de 
água e de coleta de esgotos 
realizados pela autarquia 
municipal. 

Por unanimidade, a 
Seção acolheu o recurso e 
determinou o retorno dos 
autos à origem para pros-
seguimento da execução 
fiscal referente ao perío-
do de 1999 a dezembro de 
2003, uma vez que o prazo 
prescricional é de 10 anos. 
(Assessoria de imprensa 
do STJ)

STJ define natureza e 
prazo prescricional da 

tarifa de água e esgoto

- A G/Z Editora acaba de 
lançar o Livro “Legitima De-
fesa no Tribunal do Júri” da 
Professora e Juíza Sônia Car-
valho de Almeida Maron.

1ª Dica – Ao receber o cliente 
pela primeira vez, cumpre ao advo-
gado perguntar-lhe, antes do mais, 
se outorgou procuração a outro cau-
sídico. Em caso afirmativo, cabe-lhe 
explicar que a ética o impede de 
aceitar a causa, sem que o advogado 
anterior lhe substabeleça a procu-
ração. Antes disso, deve abster-se 
mesmo de opinar sobre a questão, 
mesmo porque sua opinião pode ser 

contrária à daquele a quem está 
confiada à causa. Segundo o Código 
de Ética da advocacia, o advogado 
não deve se pronunciar sobre caso 
que saiba entregue ao patrocínio de 
outro advogado.

2ª Dica – Caso o cliente insista 
em constituir novo patrono, deve o 
profissional consultado solicitar que 
ele acerte contas com seu advogado 
e, depois, traga um substabeleci-

mento de procuração, só se justifi-
cando qualquer procedimento ju-
dicial, antes disso, em situações de 
urgência, inadiabilidade, ou recusa 
do substabelecimento.

3ª Dica – Lembra-te de que 
constitui infração ética, passível 
de processo disciplinar ingressar o 
advogado com mandato em proces-
so no qual exista procuração válida 
outorgada a outro colega
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Entre outras promessas não implemen-
tadas ou mentiras oficiais, nossa Constitui-
ção Federal veda as penas de morte, perpé-
tuas, trabalhos forçados, de banimento e de 
caráter cruel no seu artigo 5.º, inc. XLVII. 
No inciso XLIX, do mesmo artigo, enuncia: 
“é assegurado aos presos o respeito à inte-
gridade física e moral” (esqueceram comu-
nicar para os diretores de presídios?).

O Estado tem se preocupado o quanto 
pode e se apresenta severíssimo com os que 
violam as normas penais. Nossos juízes 
valoram com suas pesadas canetas as con-
dutas dos que cometeram crimes. Ninguém 
se preocupa com os crimes que cometemos 
contra eles nos processos de execuções de 
penas. As tentativas de ressocialização são 
tíbias e esbarram em severas limitações 
orçamentárias. Assumimos a pobreza com-
pleta de viver em uma era em que “a mãe 
de todas as ciências” não é mais a filosofia 
e sim a economia. Por conta disto e do falso 
discurso da “reserva do possível”, não pro-
porcionamos sequer um lugar adequado 
para o interno dormir ou mesmo ficar em 
pé, uma torneira ou um banheiro onde pu-
desse se olhar em um espelho. Seus fami-
liares são submetidos a revistas das mais 
vexatórias e não contam com qualquer 
acompanhamento especializado eficiente.

Nossa Constituição invoca a proteção 
de Deus em seu preâmbulo, para um povo 
de maioria cristã e toda a maravilha desse 
ensinamento religioso pode ser resumida 
em uma frase: “não vim chamar os justos, 
mas os pecadores ao arrependimento...” 
Inadmissível o deprimente quadro atual. 
Quem disse que cadeia boa é aquela que 
mata ou faz sofrer o apenado ao máximo 

da suportabilidade humana? É uma con-
tradição tamanha que caso um interno 
perguntasse: “estou arrependido e agora, 
como fazer para me penitenciar? Quem me 
ensina? Quem me avalia? Em que portas 
devo entrar e em que condições devo sair? 
fazer o que aqui dentro e fazer o que lá 
fora? Ninguém teria respostas! Para o nos-
so sistema, não basta aprisionar! Indaga 
em sua tese de doutorado o Colega Eliel 
V. Karkles: “desde quando o desvio de con-
duta se encerra cronologicamente pura e 
simplesmente?”Em seu estudo junto a Pe-
nitenciária Lemos Brito, aponta situações 
de vulnerabilidade inclusive da família do 
apenado, sendo esta a base que da susten-
tabilidade ao interno durante e após o cum-
primento da pena.

Conhecíamos a antiga pena de degredo 
ou de expulsão de alguém da sua terra na-
tal. Agora o Brasil “contribui” para o altar 
da ciência do direito com a pena de “degra-
do” onde os juízes, por falta de opções, já 
que manter presídios dentro da legalidade 
é encargo do Executivo, determinam e ve-
lam para que se cumpra, em verdade, uma 
ordem de degradação humana. Espécie de 
morte lenta por degradação física e moral, 
onde os eventuais sobreviventes voltarão 
um dia para o convívio social com altíssi-
mas probabilidades de compor cifras negras 
cada vez mais alarmantes de reincidência. 
Assim, hipocritamente, devolvemos os de-
gradados para a sociedade, como se dissés-
semos: Que o “deus mercado” os proteja...

Por Elias Mattar Assad.
Advogado e ex-presidente da Associação Brasileira dos 

Advogados Criminalistas. Curitiba – Paraná.

Pena de “degrado”
E-mail: eliasmattarassad@yahoo.com.br 

Empresas que respondem a um 
grande número de processos judiciais 
começam a ver na conciliação uma opor-
tunidade de melhorar a imagem perante 
o mercado e reduzir custos gerados por 
ações judiciais. Segundo o Valor Econô-
mico, em 2009, companhias como o Gru-
po Pão de Açúcar, a AES Eletropaulo e 
bancos como o Santander e Bradesco to-
maram a iniciativa de procurar o Judi-
ciário e propor acordos com o objetivo de 

encerrar processos. Na prática, a medi-
da tem representado economia para as 
empresas. Em agosto do ano passado, o 
Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, pro-
curou o Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) do Rio de Janeiro, para tentar fe-
char acordos em 368 ações herdadas do 
Sendas Distribuidora. As negociações 
somaram R$ 2,8 milhões - sendo R$ 1,8 
milhões de imposto de renda (IR) e reco-
lhimento previdenciário (INSS).

Artigo no jornal O Estado de 
S. Paulo comentou o resultado ne-
gativo da Meta 2, estipulada pelo 
Conselho Nacional de Justiça ao 
Judiciário. “Se em 2009 as instân-
cias superiores do Poder Judiciário 
apresentaram um balanço positivo, 
tendo aumentado o número de acór-
dãos, reduzido o número de recursos 
à espera de julgamento e pratica-
mente concluído o programa de di-
gitalização dos processos, o mesmo 
não se pode dizer com relação aos 
tribunais de primeira e segunda 
instâncias. Como o desempenho das 

Justiças estaduais, da Justiça Fede-
ral e da Justiça do Trabalho sempre 
foi considerado baixo, no começo de 
2009 os dirigentes dessas cortes, 
numa decisão inédita, adotaram 
uma política de metas de produti-
vidade. Dez meses depois, os tribu-
nais superiores atingiram a Meta 
2, mas o mesmo não ocorreu com 
os tribunais inferiores. Por falta de 
recursos humanos, de problemas de 
infraestrutura e até da resistência 
de alguns juízes, que alegaram não 
ser “unidades de produção”, a Meta 
2 foi revisada duas vezes”.

Conciliação

Ilusão da meta
Ninguém penhora nada na “Caxa”…

Quantas vezes você já ouviu que 
fulano penhorou uma jóia da família 
na “Caxa” (Caixa Econômica Federal/
CEF)? Pois saiba que isso é impossível! 
A penhora é um instituto usado apenas 
em juízo, e serve para assegurar a um 
credor o recebimento de uma dívida em 
face ao devedor inadimplente. Trocando 
em miúdos, a penhora se dá quando o 
devedor, não quitando sua dívida, e sen-
do acionado judicialmente, ainda assim 
não paga, e o juiz, para resguardar o di-

reito do credor, penhora os bens do de-
vedor para servirem de caução durante 
o processo.

Na “Caxa”, a gente empenha bens 
móveis. O nome deste instituto é penhor 
(art. 1.431, do Código Civil), e o daquele, 
descrito no parágrafo acima, é penhora. 
Parecidos quanto ao nome, completa-
mente diferentes quanto ao sentido. A 
versão para bens imóveis do penhor é 
conhecida de todos, e dificilmente usada 
equivocadamente: é a hipoteca.

O Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão e o secretário de Saúde da 
Bahia, Jorge Solla, estarão em Itabu-
na no mês de janeiro para reforçar a 
Campanha de Combate à Dengue no 
município. A confirmação da visita foi 
feita durante a audiência do deputa-
do estadual Capitão Fabio com Jorge 
Solla, em Salvador. No encontro, o de-
putado reforçou a necessidade da par-
ticipação efetiva do Governo Federal e 
do Governo do Estado para evitar que 
Itabuna enfrente uma nova epidemia 
de dengue, já que a cidade apresenta 
dos maiores índices de infestação do 
mosquito causador da doença no país.

“O Ministério da Saúde e a Secre-
taria Estadual de Saúde tem feito in-
vestimentos em prevenção e na libera-
ção de recursos e equipamentos para 
o tratamento dos casos de dengue”, 
afirmou o Capitão Fábio, destacando 
que a presença do ministro José Gomes 
Temporão e do secretário Jorge Solla 
vão contribuir também para mobilizar 
a cidade em torno da necessidade de so-
mar esforços para combater a doença”.

Na audiência com Solla, o capi-
tão Fábio também solicitou a libera-
ção de equipamentos como Raio X e 
Laboratórios para o Sindicato Rural 
de Itapé, que presta um importante 
serviço à população, e a moderniza-
ção do Hospital Gileno Amado, em 
Jussari, que atende moradores da 

cidade e municípios vizinhos. 

BARRAGEM
“Um verdadeiro presente para o 

primeiro centenário de Itabuna e uma 
demonstração do carinho e do compro-
misso que o governador Jaques Wagner 
tem com a nossa população”. Desta for-
ma o deputado estadual Capitão Fábio 
definiu o anuncio, feito pelo governa-
dor, da construção da barragem no Rio 
Colônia, que vai ampliar e melhorar o 
sistema de abastecimento de água em 
Itabuna, e perenizar e controlar a va-
zão do Rio Cachoeira.

A barragem do Rio Colônia, que vai 
resolver o problema do abastecimen-
to de água pelos próximos vinte anos, 
será construída pelo Governo do Esta-
do e terá investimentos de 36 milhões 
de reais. “Trata-se de uma obra que vai 
garantir o fornecimento de água para a 
população e também para atrair novos 
empreendimentos”, afirmou o deputa-
do capitão Fábio.

Além da construção da barragem, 
o governador Jaques Wagner anunciou 
a duplicação da Avenida Ibicaraí, no 
trecho entre os bairros Nova Itabuna 
e Nova Ferradas, e a implantação do 
Pólo Moveleiro. “Esse é um projeto que 
apresentamos ao governador e ele en-
campou a proposta, que vai gerar em-
pregos para a população”, finalizou o 
deputado Capitão Fábio.

Ministro da Saúde 
vem a Itabuna para Dia 
de Combate à Dengue“Eis aí, pois, o que é justo: o proporcional; 

e o injusto é o que viola a proporção”.
 (Aristóteles) 
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Loiola garante que continuará
reivindicando em defesa do povo

Câmara de Itabuna faz licitação
para contratação de serviços 

O presidente da Câmara de Ve-
readores de Itabuna, Clóvis Loiola 
(PPS) considera que está sofrendo 
represálias do governo por não ter 
garantido a aprovação da reforma 
do Código Tributário do Município 
no final de 2009.

De acordo com o vereador, a re-
forma do código é importante para 
o município, pois garante melhor 
estabilidade financeira ao governo, 
mas, alguns pontos precisam ser 
analisados com cautela e participa-
ção da sociedade.

“A população não pode ser pre-
judicada por conta do projeto não 
ter sido apreciado no período de in-
teresse do Executivo”, afirma Loio-
la. O vereador aponta que um ser-
viço de esgotamento sanitário que 
estava sendo realizado no bairro 
Santa Inês, através de seu pedido 
de providência não foi concluído.

“Continuarei fazendo reivindi-
cações para melhorar as condições 

A Câmara de vereadores de Itabuna 
realizou na última quinta-feira (07), licita-
ção em quatro áreas, na modalidade toma-
da de preço. Na ocasião foram contratadas 
empresas para as áreas de publicidade, 
fornecimento de passagens aéreas, segu-
rança, portaria e limpeza, copa e cozinha.

A empresa Encantur foi a vencedora 
da TP 006/2010, na modalidade menor 
preço. A empresa deu o maior percentual 
de desconto, e vai fornecer as passagens 
aéreas à Câmara.

Para prestação de serviços de limpe-
za, copa e cozinha (TP 007), a escolhida 
foi a empresa individual Wilma Sueli 
Monteiro Gomes e para os trabalhos de 
segurança e portaria (TP 008), a empre-
sa que ofereceu a melhor proposta foi a 
DMS serviço de portaria.

Com relação à licitação destinada 
a contratação de publicidade, que seria 
realizada na sexta-feira (08) tem como 
concorrentes a Visão Propaganda e a 
Mozaico – Fábrica de Resultados. A co-
missão de licitação entendeu que ambas 

as empresas possuem pequenas falhas 
documentais e decidiu dar um prazo de 
oito dias para que fossem providenciados 
os documentos pendentes para posterior 
habilitação das empresas.

O representante da Visão Propaganda 
afirmou que entrará com recurso no Mi-
nistério Público para questionar a comis-
são de licitação que inabilitou a empresa. 
Para o empresário Rui Barbosa – repre-
sentante da empresa Mozaico, concorda 
com a atitude da comissão que deu um 
prazo de oito dias para que as empresas 
apresentem a documentação adequada.

O presidente da comissão de licita-
ções, Kléber Ferreira da Silva, destaca a 
transparência de todo o processo, salien-
tando que não houve ingerência de qual-
quer espécie em favor desta ou daquela 
empresa. Ele completa que é importante 
a renovação, pois acaba com o continuís-
mo de algumas empresas. “Ganha a em-
presa que oferece o menor preço e apre-
senta a documentação adequada”, afirma 
Kléber Ferreira.

ANDRÉ, MANDO ESSA 
PUBLICIDADE HOJE A TARDE

FTC 01
TEM OUTRA NA CAPA DO 2 CAD.

FTC 02

de vida da comunidade dos bairros mais 
carentes independente das retaliações 
do governo”, afirma Loiola.

O presidente do TSE, Carlos Ayres Britto, diz que o tribunal deve baixar 
mecanismos para reduzir a possível “falta de transparência” nas doações diretas 
aos partidos. Em entrevista à Folha, ele diz que sempre vejo eleição como uma 
festa democrática, não como um velório. Agora, tem preocupações. Tem preocu-
pações, segundo ele, principalmente com a formação de caixa dois.

Falta de transparência


