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ENTREVISTA

O senhor costuma dizer que há fal-
ta de harmonia entre o CDC e o CC. 
Onde está o problema?

José de Oliveira Ascensão — A falta 
de harmonia se explica pela gênesis dos dois 
diplomas. O Código de Defesa do Consumi-
dor surge imediatamente após a aprovação 
da Constituição de 1988 e introduz na vida 
civil os princípios da Constituição e, par-
ticularmente ao consumidor, traz muitos 
outros princípios novos. Já o Código Civil, 
embora tenha surgido só em 2002, foi ela-
borado 30 anos antes e observa aquilo que 
podia ser regulado em 1970, com a Consti-
tuição que estava em vigor.

Essa falta de harmonia causa dificul-
dades na hora de analisar contratos?

Oliveira Ascensão — É complicado 
porque, para analisar os contratos, é preci-
so    conjugar os dois códigos. Ainda assim, 
o Código Civil tem os seus próprios méritos, 
entre os quais a introdução das cláusulas 
gerais, isto é, grandes princípios valorati-
vos, lesão, boa-fé etc., que permitem adap-
tar o Direito aos casos concretos e trazer 
soluções muito mais justas. Apesar de sa-
ber da dificuldade dessa tarefa, defendo que 
seria bom alterar e atualizar o Código Civil 
para que ele fique em sintonia com o Código 
de Defesa do Consumidor.

Para chegar a essa sintonia, o CDC 
também precisa ser modificado?

Oliveira Ascensão — O CDC ultra-

Professor de
Direito Civil 
José de Oliveira 
Ascensão
Entrevista com o catedrático professor de Direito Civil 
José de Oliveira Ascensão que falará sobre a sua maior 
paixão, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a sua 
relação com o Código Civil. Ele declara também que não vê 
dificuldades em interpretar o CC em relação à Constituição 
Federal de 1988, mas observa que há um falta de harmonia 
com o Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que os 
dois tenham de ser interpretados conjuntamente. 

“Código 
Civil não
é atual e 

precisa ser 
reformado”

passou muito a sua função específica e in-
troduziu na vida civil os princípios da Cons-
tituição de 1988. Como toda obra humana é 
sempre imperfeita, tem algumas coisas que 
podem ser aperfeiçoadas. Como eu sei que 
as frequentes alterações levam a resultados 
contraproducentes, proponho antes estudos 
para saber o que pode ser aperfeiçoado. Em 
todo o caso, a situação do Código Civil é 
muito mais grave.

É possível usar o Código Civil para 
regular negócios fechados pela inter-
net?

Oliveira Ascensão — Em lugar algum 
no mundo a internet é regulada pelo Código 
Civil. O que interessa fazer com urgência é 
uma lei sobre comércio eletrônico para es-
truturar devidamente esta situação, quer 
em relação ao consumidor, quer em relação 
a muitos outros aspectos relevantes do co-
mércio eletrônico.

Como o senhor avalia a Constitui-
ção Federal do Brasil?

Oliveira Ascensão — A influência da 
Constituição Federal é muito grande sobre 
o Direito em geral e não é diferente em re-
lação ao Direito Civil. Por exemplo, a Carta 
traz princípios como a função social. Mas 
a Constituição brasileira tem alguns as-
pectos que me parece duvidoso que sejam 
matéria constitucional. É uma Constituição 
muito extensa e que vai aumentando cada 
vez mais com a introdução de novas maté-
rias. Não vejo que seja necessário mexer 
na Constituição para introduzir mais prin-
cípios abrangentes pelo Direito privado. 
Sempre pode se aperfeiçoar, mas não vejo 
nada urgente.

Ao sofrer uma média de três emen-
das por ano, a Constituição vai perden-
do as suas características originais?

Oliveira Ascensão — Na Europa, as 
Constituições têm uma permanência muito 
grande. Não há alterações constantes e elas 
não são maleáveis como a Constituição bra-
sileira. Uma Constituição que é muito al-
terada perde alguma coisa da sua dignida-
de constitucional, digamos assim. De uma 
forma paradoxal, vejo que se quisermos 
assegurar um princípio é melhor colocá-lo 
no Código Civil do que na Constituição Fe-
deral, porque o Código Civil é mais perma-
nente.

O senhor acha que alterar a Consti-

tuição Federal faz dela uma lei de con-
veniências?

Oliveira Ascensão — É um dos pe-
rigos. A Constituição Federal passa a re-
percutir situações efêmeras em vez de ser 
aquela regra de jogo geral que se pensa 
quando se fala de uma Constituição.

Como o Direito brasileiro é visto no 
exterior?

Oliveira Ascensão — O conhecimento 
dos grandes monumentos jurídicos de um 
país pelos outros é restrito a uma camada 
muito fina da população, como os juristas, 
os estudiosos e particularmente os que fa-
zem as comparações dos ordenamentos 
jurídicos. Vejo que a Europa tem interes-
se pelo Brasil, mas o processo legislativo 
e as leis que aqui são depois consideradas 
inconstitucionais não influem nos negócios 
jurídicos e investimentos, pois isto está 
mais afeto à adequação das leis do que ao 
Direito Constitucional. Em todo caso, a obe-
diência às leis é algo mais grave do que a 
existência da lei, isto é, o que importa é a 
efetividade das leis. O que preocupa e traz 
insegurança jurídica é quando há leis que 
não correspondem à prática.

Isso acontece no Brasil?
Oliveira Ascensão — O atual Código 

Civil brasileiro baseia-se numa confiança 
no intérprete, naqueles que atuam com a 
lei. Ou as pessoas têm a formação jurídi-
ca que lhes permita aplicar certeiramente 
a lei ou então caímos na arbitrariedade. 
Se tivermos uma boa lei, e o Código Civil 
é uma boa lei, mas não tivermos uma boa 
formação jurídica, entramos na inseguran-
ça jurídica.

O brasileiro é um povo muito ape-
gado a positivar as leis?

Oliveira Ascensão — A situação do 
Brasil é muito paradoxal. No século XIX 
e grande parte do século XX, o Brasil vi-
veu numa situação de positivismo jurídico. 
Considerava-se que as leis deviam ser apli-
cadas cegamente. Ainda assim, havia e há 
uma discrepância entre o que dizem as leis 
e o que se aplica. É um problema de forma-
ção jurídica. É preciso que as pessoas que 
aplicam a lei tenham a formação jurídica 
adequada para manusear as leis que ago-
ra já não são rígidas, não são mais aqueles 
instrumentos que tiravam do juiz a possibi-
lidade de procurar algo mais perfeito. Se o 
juiz não é capaz de utilizar esse instrumen-
to, o resultado não é bom. Tenho esperança 
de que o Código Civil seja um estímulo ao 
reforço da formação jurídica. Portanto, es-
tamos entre uma potencialidade e um risco. 
Vamos ver o que acontece. Entrevista con-
cedida ao CONJUR.

Leia na página 08

A Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias aprovou a 
adesão do Brasil à Convenção 
Internacional para a Proteção 
de Pessoas contra o Desapare-
cimento Forçado, que é parte do 
Projeto de Decreto Legislativo 
2230/09, da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Na-
cional. 

O relator, deputado Pedro Wil-
son, PT-GO (foto), recomendou a 
aprovação da proposta. Ele expli-
ca que a celebração da convenção 
ocorreu após mais de 25 anos de 
amplo esforço realizado pelas fa-
mílias de desaparecidos, por di-
versas organizações e por agên-
cias das Nações Unidas. 

Direitos Humanos aprova convenção 
contra desaparecimento forçado

Comissão aprova punição a órgão 
que não divulgar contas na internet

Presidente do STF 
quer zerar presos 

em delegacias

STJ deve ser primeira corte
totalmente digital no mundo

Autoridade deve 
provar origem 
do patrimônio
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O modelo capitalista não intervencionista alia-
do a idéia de crescimento econômico, fez surgir um 
aumento desenfreado da degradação ambiental 
desprestigiando, assim, a preservação do meio em 
que vivem os seres humanos. Nesse sentido, foi 
necessária a intervenção do Estado para norma-
tizar os efeitos da economia desenfreada e induzir 
ações voltadas às políticas tributárias de proteção 
ao meio ambiente e aos direitos sociais.

A extrafiscalidade ambiental surge como a ma-
neira de implementação de uma política pública 
de proteção ao meio ambiente que busca equilibrar 
o desenvolvimento econômico e o meio ambiente.

Nos diferentes modelos de estado (liberal, social 
e neoliberal, por exemplo) percebe-se que haverá 
intervenção do estado, mas, a diferença dar-se-á em 
grau menor ou maior de acordo o modelo adotado. 

A intervenção do estado é necessária, mas, 
é necessário que se adote limites sob pena de se 
criar uma tirania.

A intervenção do Estado na atividade econômi-
ca não pode ser uma regra, mas sim, uma exceção 
em que o ente estatal somente deverá atuar quan-
do os princípios constitucionais não estiverem sen-
do respeitados.

O Estado só poderá atuar nos segmentos da 
economia em que a iniciativa privada não atua, ou 
atuando, não possui interesse em desempenhar os 
objetivos das políticas públicas.

A intervenção do Estado nas formas de norma-
tizador ou regulador da ordem econômica poderão 
ser concretizados, através dos tributos, não ape-
nas na forma de incentivos fiscais, como também 

na majoração dos tributos, de forma a incentivar 
ou desestimular a realização de determinada ati-
vidade econômica.

Não obstante, a economia ambiental tem como 
foco resguardar os recursos naturais e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. Por sua vez, a eco-
nomia ambiental busca otimizar as EXTERNA-
LIDADES que podem ser positivas ou negativas, 
por exemplo, a instalação de um determinado em-
preendimento em área preservada trará desenvol-
vimento regional, mas, em contrapartida, poderá 
exterminar animais importantes para o bioma.

Todo consumo ou produção tem efeitos positi-
vos ou negativos para o meio ambiente e por isso o 
Estado deve intervir em busca da otimização das 
externalidades, mediante, entre outros instrumen-
tos, a extrafiscalidade.

Portanto, aqueles gestores públicos atentos à 
utilização de ferramentas extrafiscais tem logrado 
bons resultados em suas intentadas, uma vez que, 
por meio desses instrumentos de tributação con-
seguem induzir paralelamente o desenvolvimento 
econômico e ambiental dos locais em que atuam. 
Nesse sentido, tais gestores conseguem bons re-
sultados políticos, econômicos e ambientais geran-
do, dessa forma, bem estar social à população, bem 
como, eliminam conflitos e eventuais resistências 
aos modelos ambientalmente corretos, os quais, 
são tão desejados hodiernamente.

Por Leandro Alves Coelho. 
Advogado e Consultor Jurídico do RL, P & Coelho Advogados Associados, 
Pós-Graduado em Direito Tributário e Mestrando em Planejamento Am-

biental com ênfase em Tributação e Meio Ambiente.
Itabuna-Bahia

Extrafiscalidade Ambiental como 
instrumento de Política Pública

leocoelhoadv@gmail.com 

A Comissão de Finanças e 
Tributação aprovou proposta que 
estabelece punições pela falta de 
divulgação na internet de infor-
mações sobre contas de entida-
des e órgãos públicos federais. 

Os dados deverão estar dis-
poníveis na rede até 30 dias 
após a publicidade oficial das 
informações. A proposta alte-
ra a Lei das Contas Públicas 
(9.755/98), que determinou a 
criação de uma página na inter-
net, pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), para divulgação 
de dados a respeito da execução 
financeira e orçamentária da 
União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. 

O texto aprovado foi o substi-
tutivo ao Projeto de Lei 1311/07, 
do deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR), acatado anteriormen-
te pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 

O projeto original determina-
va que os órgãos públicos estadu-
ais e municipais também esta-
riam sujeitos às penalidades. 

No entanto, o relator na 
Comissão de Trabalho, deputa-
do Milton Monti (PR-SP), con-
siderou que a União não tem 
competência, por lei ordinária, 
para estabelecer penalidades 

e obrigações relacionadas com 
transparência e fiscalização fi-
nanceira para estados, Distrito 
Federal e municípios. Dessa for-
ma, o substitutivo limita a apli-
cação das sanções à administra-
ção federal. 

O relator na Comissão de 
Finanças, deputado Pepe Var-
gas (PT-RS), apresentou ainda 
emenda que diminui de R$ 500 
mil para R$ 50 mil o valor da 
multa a ser aplicada quando 
não houver divulgação das con-
tas públicas na internet. 

O texto aprovado institui 
quatro penalidades administra-
tivas para punir as autoridades 
que não divulgarem os dados 
adequadamente: 

- registro do órgão como 
inadimplente no Sistema Inte-
grado de Administração Finan-
ceira (Siafi); 

- suspensão da autoridade 
máxima do órgão do exercício da 
função pública por, no mínimo, 
três meses ou até que a exigên-
cia legal seja executada; 

- multa de até R$ 50 mil, a 
ser aplicada pelo TCU à autori-
dade pública responsável; 

- rejeição, pelo TCU, da pres-
tação de contas anual do órgão 
responsável.

Comissão aprova punição 
a órgão que não divulgar 

contas na internet

Empresas acusadas de preju-
dicar a concorrência por meio de 
cartéis e outros delitos, como venda 
casada, estão se valendo da Justi-
ça para atrasar sua condenação no 
Cade (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica), vinculado ao 
Ministério da Justiça. Só em 2009, 
132 diferentes tipos de instrumen-
tos legais foram usados — ações, 
impugnações e recursos — para 
suspender decisões do conselho. 

Os artifícios ocorrem até mesmo 
antes de os processos chegarem ao 
Cade para julgamento. Responsá-
vel pela investigação de infrações, 
a secretária de Direito Econômi-
co, Mariana Tavares, afirma que 
processos administrativos que 
poderiam levar nove meses para 
serem concluídos e encaminhados 
ao Cade para julgamento têm se 
arrastado por, pelo menos, dois 
anos. O Globo.

Artifícios contra a concorrência

O Valor Econômico informa 
que o Superior Tribunal de Jus-
tiça impôs uma nova derrota à 
AmBev em um dos casos mais 
emblemáticos no campo do direito 
societário. Em decisão monocrá-
tica, o ministro Aldir Passarinho 

Junior não aceitou os argumentos 
da companhia em um recurso em 
que tentava reverter um julga-
mento do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro favorável a investi-
dores e que lhe trará um prejuízo 
estimado em US$ 500 milhões.

Nova derrota
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É bem comum na Justiça do 
Trabalho, ocorrer que determina-
das condenações que envolvem 
prestações sucessivas que se ven-
cem, geralmente a cada mês. 

Pode-se tomar como exemplo 
uma reclamação em que o empre-
gado, ainda no desempenho do 
contrato de emprego, reclame o pa-
gamento do adicional de periculosi-
dade, envolvendo o seu pedido, as 
parcelas já vencidas (até o retroati-
vo máximo de cinco anos) e o que for 
sendo devido até o encerramento do 
contrato de emprego, quer ocorra 
em razão de despedida ou aposen-
tadoria ou qualquer outro motivo. 

Suponhamos, então, que en-
tre o início da ação e o começo da 
execução, incluindo-se a realização 
de audiências, instrução, recursos, 
decorram cinco anos. Teremos dez 
anos de crédito a ser cobrado pelo 
reclamante, sendo cinco anos an-
teriores à reclamação e mais cinco 
anos vencidos no curso processual. 
Isto posto, é passada em julgado a 
sentença condenatória, desenca-
deia-se a execução. Esta envolverá 
as parcelas vencidas até a data do 
pedido de execução. Se a sentença 
tiver determinado a inclusão do 
valor correspondente na folha de 
pagamento do empregado, eviden-
temente que a execução se cingirá 
aos valores do crédito até a data do 
princípio da execução.

Sucede, que, freqüentemente, 
pode não se encontrar inserida na 
sentença a determinação no sentido 
de incluir-se o débito que se vence a 
cada mês, na folha de pagamento, 
mesmo que esteja claro que o aco-
lhimento do pedido determine o pa-
gamento do crédito do reclamante, 
no vencido e no vincendo, sem esta-
belecer limite temporal. Neste caso, 
é requerida a execução da sentença 
na parte que corresponde à dívida 
até a data do pedido de execução.

Ocorre que o disparo inicial que 
objetiva cobrar os valores devidos 
até a data aquela data, pode demo-
rar até alguns anos, considerando 
os obstáculos processuais à dispo-
sição do devedor, consubstancia-
dos em impugnações, embargos à 
execução, embargos de declaração 
e outros recursos, de maneira que, 
quando o pagamento desse pri-
meiro pedido de execução ocorre, 
já decorreram vários meses com o 
pagamento sem a correspondente 
efetivação. Como é o credor (recla-
mante) não renuncia ao seu direito 
de receber o seu crédito, há de for-
mular novo requerido ao juiz para 
compelir o devedor ao cumprimento 
da sentença efetuando o pagamen-
to da dívida já vencida.

Nesse momento é que surge uma 
situação inusitada no que tange à 
elaboração das contas dessa parce-
la da dívida vencida após o pedido 
inicial de pagamento e a efetivação 
deste. E porque novo requerimento 
há de ser encaminhado ao juiz para 
cobrança das parcelas vencidas en-
quanto corria a primeira cobrança. 

Curso que, como se disse, pode du-
rar vários meses e  até anos. 

E porque surge aqui o nó gór-
dio executivo?  Porque, de modo ge-
ral, ainda que a execução já conte 
com vinte (20) anos ou mais, e que 
já tenha havido mais de processo 
executivo com a culminação do 
pagamento, a Justiça toma todos 
os valores devidos, ou que seriam 
devidos ao longo de todo esse tem-
po (seriam devidos por o curso do 
processo executivo) e desconta os 
pagamentos feitos para encontrar 
a dívida atual. 

Verifica-se assim, uma indis-
cutível mistura, misturando-se de 
cambulhada o que foi pago com o 
que ainda é devido. Uma verdadei-
ra mistura que envolve o que foi 
pago com o devido.

Em verdade, cada cobrança 
envolvendo determinado período 
representa um crédito autônomo 
e, por isso, uma execução própria, 
que independe das anteriores. O 
que foi pago de cada período foi 
quitado, encerrado, liquidado, ini-
ciando-se, então nova execução sem 
englobamento dos pedidos executi-
vos anteriores, até porque os valo-
res vencidos em seqüência podem 
ter sofrido alterações e merecerem 
forma de liquidação diversa do pri-
meiro pedido. Mesmo que assim, 
não ocorra, a quitação do período 
já pago, encontra-se liquidado, ex-
tinto o direito de cobrança. 

A propósito verifica-se que SÉR-
GIO PINTO MARTINS emite o se-
guinte ensinamento: “Na execução 
de prestações sucessivas por tempo 
indeterminado, a execução irá ser 
feita, inicialmente, pelas presta-
ções vencidas até a data do ingresso 
da execução. Encerrada a execução 
das prestações vencidas, far-se-á a 
execução das que vencerem após a 
data do ingresso da execução. Pela 
redação do art. 892 da CLT, não se 
dá seguimento à execução já inicia-
da, no que diz respeito às verbas 
que se vencerem no decorrer da 
execução, mas é feita nova execu-
ção. Até porque muitas vezes não 
se sabe o valor e o prazo das presta-
ções, que são por prazo indetermi-
nado, no que diz respeito às vincen-
das.” (grifamos) - COMENTÁRIO À 
CLT, Editora Atlas, 13ª. Ed. 2009, 
pág.954.  No mesmo sentido juris-
prudência (acórdão TRT 12ª. Re-
gião, 2ª. T., AC. 06387/95) - In op. 
Cit. Pág.957.

Nesse passo e em conclusão, é 
inadmissível processualmente, que 
se proceda à cobrança executiva de 
parcelas vencidas posteriormente 
ao pedido inicial de execução, no 
que tange à sentença condenatória 
em prestações vencidas e vincen-
das por prazo indeterminado. Cada 
período há de ser alvo de execução 
autônoma.

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado, Ex-Presidente da OAB/BA., Ex-Conse-
lheiro 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 DIREITOS em 

Salvador – Bahia.

Execução de verbas 
sucessivas por prazo 
indeterminado

Como parte do Programa de Humanização da 
Cidade, a Prefeitura de Itabuna deve investir este 
ano mais de R$ 4,5 milhões nas obras de requali-
ficação e urbanização da Avenida do Cinquentená-
rio, dos quais R$ 3,3 milhões em recursos próprios 
e R$ 1,2 milhão proveniente de emenda do deputa-
do federal Roberto Brito, do PP. A informação é do 
secretário de Planejamento e Tecnologia, Maurício 
Athayde, o qual salienta que as obras viabilizadas 
com verbas federais para Itabuna, tiveram seus re-
cursos assegurados por parlamentares de fora da 

região cacaueira.
Athayde ressalta que a revitalização 

da principal avenida na área central da ci-
dade será intensificada a partir de março, 
inclusive com a implantação do canteiro 
de obras na área onde já funcionou a chur-
rascaria Rodeio. A avenida tem 1,6 mil 
metros de extensão e o projeto de enge-
nharia prevê a implantação de 10 mil me-
tros quadrados de piso intertravado, sem 
uso de cimento, e um moderno sistema de 
iluminação com 140 luminárias de leds.

Uma das preocupações do projeto é 
melhorar as condições para a circulação de 
pessoas e, além de espaços para deficien-
tes, que terão acessibilidade aos passeios 
e rua, a avenida terá 17 pequenos boule-
vards, com bancos, lixeiras, áreas verdes e 

iluminação especial para leitura. O projeto também 
prevê intervenções na Praça Adami, que ganhará 
um canteiro central.

O secretário observa ainda que um contrato 
com a Coelba prevê contrapartida de R$ 306 mil da 
Prefeitura de Itabuna para a substituição de postes 
e troca da fiação ao longo da avenida, a partir de 1º 
de março. A empresa Paviforte inicia também em 
março o trabalho de implantação do novo piso nos 
passeios. 

Um grande foco de dengue 
no bairro Nova Itabuna, em uma 
área conhecida como Baixa Fria, 
começou a ser eliminado nesta 
sexta-feira (12), em uma ope-
ração que envolve a Secretaria 
Municipal da Saúde e a Empre-
sa Municipal de Águas e Sanea-
mento (Emasa). O criadouro de 
larvas do mosquito Aedes aegyp-
ti foi localizado em um riacho, 
que estava represado em função 
do assoreamento.

Na manhã desta sexta, vi-
sitaram o local o secretário de 
Saúde, Antônio Vieira, e o pre-
sidente da Emasa, Alfredo Melo, 
que mantiveram contato com 
moradores e vistoriaram o início 
dos serviços de macrodrenagem 
na área. Para eliminar o foco, se-
rão instalados cerca de 150 me-
tros de manilhas, acabando com 
o represamento das águas, situ-
ação que favorece a reprodução 
do mosquito transmissor.

Vieira afirmou que a gran-
de quantidade de água parada 
representava um perigo para a 
comunidade. “Por isso, buscamos 
o apoio da Emasa para acabar 
com o problema, já que temos de-
senvolvido um trabalho intenso 

com o objetivo de não enfrentar 
uma nova epidemia de dengue”, 
salienta. O secretário aproveitou 
para também conversar com mo-
radores sobre a importância de 
que eles verifiquem, dentro de 
suas casas e quintais, se neles 
existem poças d’água, reservató-
rios descobertos (total ou parcial-
mente) ou qualquer recipiente 
que possa acumular água.

“Voltamos a lembrar que o 
Aedes hoje se reproduz tanto 
em água limpa, como suja”, ob-
servou o secretário da Saúde. 
Segundo ele, além de combater 
a dengue, a operação no bairro 

Nova Itabuna também ajudará a 
prevenir outras endemias, como 
a leptospirose, e vai ainda ajudar 
a reduzir a incidência de insetos 
naquelas imediações.

Dono de um laticínio no local, 
o empresário José Itajaí de Andra-
de aprovou a medida da Prefeitu-
ra, registrando que a ação ajuda a 
cidade a “evitar o pior”. Ele tam-
bém chamou atenção para a res-
ponsabilidade de cada pessoa da 
comunidade na prevenção contra 
a dengue. “O itabunense tem que 
ajudar, cada cidadão é responsá-
vel pela fiscalização de sua casa e 
seu quintal”, enfatiza.

O presidente da Fundação 
Itabunense de Cultura e Cida-
dania (Ficc), Cyro de Mattos, 
esteve juntamente com o Chefe 
de Gabinete do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), Mateus Morbeck, 
no casarão onde viveu o coronel 
Tertuliano Guedes de Pinho, na 
Mangabinha, onde será instala-
do o museu da cidade. Durante a 
visita, foi feita uma vistoria, cujo 
laudo encaminhado ao Iphan an-
tecede o processo de tombamento 
permanente do imóvel.

Cyro de Mattos ressalta a im-
portância do projeto, que valoriza 

a história e a cultura de Itabuna. 
“O museu da cidade terá uma 
funcionalidade histórica e cultu-
ral para Itabuna. Será um espaço 
criativo, onde os visitantes pode-
rão conhecer a história do muni-
cípio por meio de fotografias e do-
cumentos”, frisa o presidente. 

O presidente da Ficc informa 
que o projeto recebeu o apoio do 
deputado federal Félix Mendon-
ça, que viabilizou dotação no va-
lor de R$ 1 milhão do orçamento 
da União, para restaurar o imó-
vel. Segundo Mattos, a inaugu-
ração está prevista para o dia 28 
de julho, dentro da programação 

comemorativa do centenário de 
Itabuna.

Para o chefe de gabinete do 
Iphan, Mateus Morbeck, a ins-
talação do equipamento cultu-
ral é de suma importância, por-
que proporciona a revitalização 
de uma edificação que também 
retrata a cultura do cacau e pro-
picia à população o resgate da 
sua história. “O casarão apre-
senta as características físicas 
necessárias para abrigar um 
centro de cultura, inclusive ofe-
recendo espaço para realização 
de palestras e reuniões”, salien-
ta Morbeck.

Obras da Cinquentenário terão
investimento de R$ 4,5 milhões

Saúde e Emasa combatem
foco de dengue no Nova Itabuna

FICC vistoria imóvel do futuro museu da cidade

E-mail: ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br
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Baseado nessas premissas, Sérgio Cavalieri 
Filho, assevera que “a melhor doutrina e juris-
prudência evoluíram no sentido de reconhecer 
a responsabilidade objetiva ao transportador, 
fundada na teoria do risco”. 

Dito isso, ocorrido algum acidente (con-
duta do transportador) que lesionou o passa-
geiro/viajante (dano), estará configurada a 
responsabilidade objetiva do transportador, 
tendo em vista a aplicação do CDC e a in-
cidência da teoria do risco, únicos institutos 
compatíveis com a cláusula de incolumi-
dade e segurança, implícita no contrato de 
transporte.  

Entrementes, quando falamos em transpor-
te puramente gratuito, vulgarmente denomina-
do de carona, não será aplicado as normas do 
contrato de transporte propriamente dito.

É o que reza o art. 736 do Código Civil de 
2002 assevera: “não se subordina as normas 
do contrato de transporte o feito gratuitamente, 
por amizade ou cortesia”.

Dessarte, na dicção do preceptivo legal 
alhures mencionado, puramente gratuito é o 
transporte que é feito no exclusivo interesse do 
transportado, por mera cortesia ou amizade do 
transportador.

Neste caso, havendo acidente e dano causa-
do ao tomador da carona, a doutrina majoritária 
aponta para aplicação das regras da responsabi-
lidade aquiliana ou extracontratual. 

Isso quer dizer que o juiz, deverá, nos ter-
mos do art. 186 do Código Civil de 2002, apu-
rar a culpa (em sentido lato) do condutor para 
efeito de impor-lhe a obrigação de indenizar o 
passageiro/viajante. 

Aliás, o STJ já tem um posicionamento fir-
mado quanto a esta questão, o qual se encontra 
exteriorizado pela Súmula 145, in verbis: “no 
transporte desinteressado, de simples cortesia, 
o transportador só será civilmente responsável 
por danos causados ao transportado quando in-

correr em dolo ou culpa grave”.
Contudo, esse entendimento é rechaçado 

pelos mestres Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho. Para esses renomados civilis-
tas, essa Súmula deve ser repensada, “sobretu-
do pelo fato de o novo Código Civil não esta-
belecer essa restrição”.

Noutro vértice, há autores que consideram 
o transporte puramente gratuito em um contrato 
atípico. Outros entendem tratar-se de um con-
trato benéfico, em que o transportador, a quem 
o contrato não favorece, em caso de inadimple-
mento responde somente por dolo, nos moldes 
do art. 392 do Código Civil de 2002.

Na realidade, quando alguém transporta 
outrem por mera cortesia, não tem a menor 
intenção de solenizar um contrato. As circuns-
tâncias que envolvem o fato não caracterizam 
uma relação negocial, nem configuram vínculo 
jurídico convencional. Há simples e tão somen-
te ato de liberalidade.

Dessa forma, a solução jurídica mais equâ-
nime, à evidência, é a aplicação dos princípios 
da responsabilidade aquiliana ao ilícito decor-
rente do transporte puramente gratuito, posto 
que este não configura, na espécie, contrato de 
transporte, tampouco contrato benéfico passí-
vel de enquadramento previsto no art. 392 do 
Código Civil de 2002. 

Portanto, o transporte puramente gratuito 
não deve ser encarado como um negócio ju-
rídico, e sim como ato de simples liberalidade 
por parte do transportador/condutor do veícu-
lo. Dessa forma, o motorista que oferece uma 
carona a um amigo, e momento depois o veí-
culo tomba ou colide com outro, só poderá ser 
compelido a indenizar os danos causados se for 
comprovada sua conduta dolosa ou culposa, 
aplicando-se, in casu, as regras da responsabili-
dade civil aquiliana.

Por Ricardo Almeida de Andrade.
Bacharel em Direito (Unesulbahia). Eunapólis - Bahia

O Benefício Assistencial também chamado 
de Benefício de Prestação Continuada – BPC, 
esta previsto na Constituição Federal, no seu 
artigo 203, inciso V, que como o Princípio da 
Dignidade Humana é fundamento da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, que prevê a conces-
são deste benefício de caráter assistencial de 
01 (um) salário mínimo, voltado para o idoso 
acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade 
e ao deficiente que comprovem não poder pro-
ver a própria subsistência, ou tê-la provida por 
sua família, que regulado pela Lei Federal nº. 
8.742/93 tem como requisito limitador a com-
provação de renda per capita inferior a ¼ do 
salário mínimo.

Tal benefício visa exclusivamente que as 
pessoas idosas ou portadoras de deficiência que 
não possuem meios de prover sua subsistência e 
nem tê-la provida por sua família possam aten-
der às necessidades mais urgentes como alimen-
tação e vestuário com o mínimo de dignidade, 
até o momento que estiverem aptas a exercer 
alguma função no mercado de trabalho.

A característica da deficiência conforme esta 
descrita na Lei Federal nº. 8.742 de 1993 é além 
da incapacidade para o trabalho, a impossibili-
dade de vida independente, e que tal situação 
lhe cause dificuldade de integração na socieda-
de. O que define a pessoa portadora de defici-

ência não é apenas por ter falta de um membro, 
nem a visão ou audição reduzida, mas também, 
se caracteriza como deficiência as pessoas que 
tem dificuldade de se relacionar, de se integrar 
na sociedade.

Com o Estatuto do Idoso, além de reduzir o 
fator etário para concessão do benefício ao ido-
so de 70 (setenta anos) de idade, para 65 (ses-
senta e cinco) anos de idade, também retirou do 
cálculo da renda per capita da família, a renda 
de um salário mínimo proveniente do Benefício 
Assistencial ou Aposentadoria, conforme este 
definido no artigo 34 e seu parágrafo único, do 
mencionado Estatuto do Idoso.

Isto significa dizer, que qualquer idoso que 
possua a renda de um salário mínimo vindo do 
Benefício Assistência ou Aposentadoria por 
Idade, não impede que sua esposa ou compa-
nheira, também possa gozar de outro Benefício 
Assistencial.

Desse modo, qualquer idoso com mais de 
65 (sessenta e cinco) anos, que teve seu Bene-
fício Assistencial negado pela Previdência So-
cial, deve procurar informações no Sindicato 
dos Aposentados e Pensionistas do Estado da 
Bahia – SINDAPEB

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado. Especialista em Advocacia Previdenciária. 

Itabuna – Bahia.

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

Benefício 
Assistencial - LOAS

A professora de Ciência Política da 
USP e especialista em Poder Judiciário 
Maria Tereza Sadek afirma que o fator 
que mais influencia a velocidade do an-
damento dos processos é o empenho dos 
juízes responsáveis pelas varas em dar 
celeridade ao trâmite das causas. Para 
ela, quando os magistrados se envolvem 
diretamente na gestão dos cartórios ju-
diciais e cobram produtividade, os pro-

cessos andam rápido. O caso de Adria-
na Santiago Bezerra exemplifica bem a 
questão. Ela é a única juíza criminal de 
Apodi (cidade do interior do Rio Grande 
do Norte) e acumula a Vara Criminal e 
o Juizado Especial Criminal. “Aquela 
região prevê três juízes, mas é comum o 
juiz acumular três funções. Eu também 
desempenho funções administrativas e 
eleitorais”, diz. 

Os desembargadores do Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiram no 
último dia 9, na primeira sessão presi-
dida pela desembargadora Telma Brit-
to, aumentar o número de sessões do 
pleno. Em vez das reuniões quinzenais, 
agora serão três reuniões no mês, sem-
pre às quartas-feiras. Também ficou 
decidido que, ainda para aumentar o 
número de reuniões do Tribunal Pleno, 

nas sextas-feiras serão realizadas as 
sessões da Seção Criminal, com parti-
cipação de todos os membros das duas 
Câmaras Criminais. Os desembarga-
dores escolheram também os juízes 
assessores e auxiliares da presidência, 
das vice-presidências e das corregedo-
rias geral e das comarcas do interior, 
atendendo às exigências do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Antigos ocupantes de cargos po-
líticos estão mais perto de garantir 
o privilégio de só serem processados 
e julgados pelos Tribunais de Justi-
ça ou Cortes superiores. A extensão 
do foro privilegiado está prevista na 
Proposta de Emenda à Constituição 
358/2005, que trata da reforma do Ju-
diciário e começou a ser discutida na 
última terça-feira (9/2) pela Câmara 
dos Deputados. A matéria foi apro-
vada no Senado. Atualmente, apenas 

quem está no exercício da função tem 
direito ao benefício. De acordo com o 
substitutivo do deputado federal Paes 
Landim (PTB-PI), relator do projeto, 
a competência para analisar ações de 
improbidade de ex-prefeitos será dos 
Tribunais de Justiça; de ex-governa-
dores, do Superior Tribunal de Justi-
ça, e de ex-ministros e parlamentares, 
do Supremo Tribunal Federal. Tam-
bém tramitam na Casa propostas con-
trárias ao foro. (Correio Braziliense)

Empenho do juiz determina
rapidez, diz professora

TJ aumenta número de sessões do pleno

Privilegiados nos tribunais

E-mail:  cadoandrade001@hotmail.com marcosconrado653@hotmail.com 
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Estatuto da OAB/Código de Ética
1- Compete ao presidente do Conselho Federal da OAB
a) aplicar penas disciplinares, no caso de infração cometida no âmbito 

do Conselho Federal.
b) alienar ou onerar bens móveis.
c) presidir o Órgão Especial, com direito a voto de qualidade, no caso de 

empate.
d) definir os critérios para despesas com transporte e hospedagem dos 

conselheiros, membros das comissões e convidados.

2- No que se refere às eleições na OAB, assinale a opção correta.
a) São permitidas candidaturas isoladas ou que integrem mais de uma 

chapa.
b) Estagiários inscritos na OAB poderão integrar chapas que tenham 

em seus programas a Comissão OAB Jovem.
c) Os advogados que compõem a comissão eleitoral poderão integrar as 

chapas concorrentes, estando apenas o presidente da comissão impedido de 
integrá-las.

d) Para integrar uma chapa, o advogado deverá exercer efetivamente 
advocacia há mais de cinco anos, excluído o período de estagiário.

3- A punição disciplinar dos advogados compete ao
a) conselho seccional do estado onde a infração for cometida, ainda que 

não seja o local onde o advogado tenha a inscrição principal ou suplementar, 
desde que a infração não seja praticada perante o Conselho Federal.

b) conselho seccional do estado onde o advogado tenha inscrição princi-
pal ou onde tenha inscrição suplementar, indistintamente.

c) conselho seccional do estado onde o advogado tenha sua inscrição 
principal.

d) conselho seccional do estado onde se tome, primeiramente, conheci-
mento da infração.

4- Assinale a opção correta acerca do processo disciplinar a que 
se sujeitam os advogados inscritos na OAB.

a) No processo disciplinar, a pena de suspensão só pode ser imposta 
após decisão irrecorrível, não se mostrando lícita qualquer espécie de suspen-
são preventiva.

b) De acordo com o Estatuto da OAB, o processo disciplinar contra advo-
gado deve tramitar, de regra, com a publicidade devida a qualquer feito.

c) É possível a revisão do processo disciplinar caso haja erro de julga-
mento ou condenação baseada em falsa prova.

d) Apenas o Conselho Federal pode punir disciplinarmente o advogado 
inscrito na OAB.

5- Considere que Salvador, advogado regularmente inscrito na 
OAB, tenha sido eleito deputado estadual e tomado posse. Conside-
re, ainda, que, durante o mandato parlamentar, Salvador tenha sido 
constituído por Manoel e ingressado em juízo com uma ação traba-
lhista contra a empresa privada XYZ. Nessa situação, de acordo com 
o Estatuto da Advocacia e da OAB, o ato processual praticado por 
Salvador é considerado

a) anulável, pois qualquer parlamentar está impedido de advogar.
b) nulo, visto que o advogado está no exercício de atividade incompatível 

com a advocacia.
c) anulável, devendo o advogado ser punido pela OAB.
d) plenamente válido.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO
ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE JANEIRO DE 2010

1- B; 2 – D; 3- B; 4- C e 5- B

Tramita na Câ-
mara o Projeto de Lei 
5581/09, do deputado 
Fernando Chiarelli 
(PDT-SP), que permi-
te ao juiz inverter o 
ônus da prova quan-
do houver indícios de 
enriquecimento ilícito 
por parte de autorida-
de, agente ou servidor 
público. Dessa forma, 
o suspeito terá o dever 
de comprovar a origem 
do seu patrimônio. 

O deputado afirma que é 
difícil comprovar a origem de 
recursos utilizados no aumen-
to ilícito de patrimônio pes-
soal. Por isso, segundo ele, é 
necessário autorizar o juiz a 
inverter o ônus da prova. 

Segundo o projeto, se o 
investigado não comprovar 
a origem lícita de seus bens, 
esses poderão ser destinados 
ao órgão público prejudicado 
pelo ato de improbidade admi-
nistrativa. 

Pela proposta, a inversão 
do ônus da prova poderá ser 
requerida pelo Ministério Pú-
blico. 

O projeto também estabe-
lece penas de reclusão para os 
seguintes casos, previstos na 
Lei de Improbidade Adminis-
trativa (8.429/92): 

- atos de improbidade ad-
ministrativa que importam 
enriquecimento ilícito (artigo 
9º da lei): reclusão de 6 a 12 
anos e multa. Se a conduta 
for culposa, reclusão de três a 
seis anos e multa. 

- condutas que causem 
prejuízo aos cofres públicos 
(artigo 10 da lei): reclusão de 
quatro a oito anos e multa. 

Se a conduta for culposa, 
reclusão de dois a quatro anos 
e multa. - atos de improbi-

dade administrativa 
que atentam contra 
os princípios da ad-
ministração pública 
(artigo 11 da lei): re-
clusão de dois a qua-
tro anos e multa. Se a 
conduta for culposa, 
reclusão de um a dois 
anos e multa. 

“Objetiva-se, com 
a criminalização dos 
atos de improbidade 
administrativa, de-
sencorajar essas con-

dutas, que são absolutamente 
lesivas a toda comunidade”, 
afirma Fernando Chiarelli. 

Segundo o projeto, na hi-
pótese de condenação por es-
ses crimes, o livramento con-
dicional ou a progressão de 
regime só serão permitidos se 
houver comprovação da efeti-
va reparação do dano causado 
ao poder público. 

O projeto será analisado 
pelas comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Pos-
teriormente, o projeto seguirá 
para o plenário.

A Comissão de Finanças e Tributação 
aprovou Projeto de Lei 2243/07, do depu-
tado Dr. Talmir (PV-SP), que proíbe as 
empresas que cometerem infração admi-
nistrativa ambiental de obter subsídios, 
subvenções ou doações do governo pelo pe-
ríodo de até três anos. 

Atualmente, a Lei de Crimes Ambien-
tais (Lei 9.605/98) já impossibilita essas 
empresas de fechar contratos com a admi-
nistração pública, também pelo prazo de 
até três anos. 

A proposta foi aprovada com emenda 
da Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável que excluiu do 
projeto as sanções a empresas em débito 

com a Previdência ou com o Fisco, já pre-
vistas em legislação própria. 

O relator na Comissão de Finanças, 
deputado Alfredo Kaefer (PSDB-PR), ar-
gumentou que a medida aprovada unifor-
miza e torna mais coerentes as penalida-
des já existentes. Ele observou ainda que 
o projeto não gera impacto no Orçamento 
federal. 

O projeto, que havia sido aprovado pela 
Comissão de Meio Ambiente e também pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, será analisado ainda pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. A proposta tramita em caráter 
conclusivo.

Autoridade deve provar 
origem do patrimônio

Finanças amplia punição para
empresa que cometer crime ambiental 

Presidente do STF quer zerar presos em delegacias

Lula lança projeto de combate à corrupção

O presidente do STF (Supremo Tribunal 
Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça), Gilmar Mendes, lançou no dia 8 do 
corrente mês no Rio um programa para zerar 
o número de 56 mil presos em delegacias po-
liciais no país. Mendes reconhece que “é uma 
meta ousada” e evitou dizer quando será pos-

sível atingi-la, mas afirma que, em três anos, 
o panorama deve ser melhor. Segundo o mi-
nistro, cerca de 20% desses presos estão em 
situação irregular e provisória em delegacias, 
e o projeto pode ajudar a regularizar os casos. 
Noticiaram os jornais Folha de S. Paulo e O 
Globo.

Um projeto de lei encaminhado  segun-
da-feira dia 8 pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva ao Congresso vai mirar a 
parte mais sensível das empresas que se 
envolvem em escândalos de corrupção: o 
faturamento. As empresas que praticarem 
tráfico de influências para obter vantagens 

nos contratos com a administração pú-
blica, sonegarem tributos decorrentes da 
execução de contratos celebrados com os 
governos ou fraudarem licitações poderão 
ser multadas e até fechadas pela Justiça. 
Noticiaram os jornais O Globo e O Estado 
de S. Paulo.
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A atual configuração do carnaval 
de Salvador vem gerando grandes 
controvérsias dentro da sociedade 
soteropolitana. Os debates se inten-
sificaram na última década à medida 
que a participação da iniciativa pri-
vada foi ampliada na folia momesca. 
O decantado amadorismo, considera-
do como pressuposto mesmo da demo-
cratização popular da festa, passou a 
ser substituído, gradativamente, por 
novos modelos de gestão que privile-
giam a atuação dos particulares.

De um lado, a elitização dos prin-
cipais blocos carnavalescos, a redefi-
nição dos espaços da festa em favor 
da proximidade com da rede hote-
leira, o aparecimento dos camarotes 
privados e a exploração da cultura 
da “axé-music” como mercadoria do 
capitalismo globalizado impulsiona-
ram a transformação da fisionomia 
do carnaval de Salvador, conferindo-
lhe uma roupagem mais profissional. 
Essa visão empreendedora da festa 
impôs uma racionalização de pro-
cedimentos para adequá-la à lógica 
própria de um crescente mercado he-
donista e consumista, sempre cioso 
de “circuitos”, “abadás”, “ingressos”, 
“passaportes” e “ músicas de verão”. 
A expansão dessa poderosa indústria 
do entretenimento reduziu , assim, 
a espontaneidade, o amadorismo e a 
índole anárquica que sempre caracte-
rizaram a folia momesca na cidade de 
Salvador. Os defensores desse modelo 
mercantilista de concepção do carna-
val de Salvador argumentam que as 
mencionadas alterações resultariam 
do natural desenvolvimento das for-
ças produtivas no âmbito do capita-
lismo contemporâneo, contribuindo 
não só para a acumulação de lucros, 
como também para o incremento do 
turismo, o aquecimento da economia, 
a geração de postos de trabalho e o 
aumento da arrecadação tributária 
pelos entes federativos.

De outro lado, o enfraquecimento 
dos blocos tradicionais, a desvalori-
zação do carnaval dos bairros, a di-
minuição dos espaços para os foliões 
comuns, o aumento da violência e a 
perda das referências tanto africana 
quanto indígena passaram a compor 
um quadro assimétrico e excludente, 
marcado pela discriminação social, 
econômica, racial e étnica, compro-
metendo a efetiva participação dos 
diversos grupos sociais no carnaval 
de Salvador. Nesse sentido, os ana-
listas que propugnam um modelo so-
cialmente mais inclusivo para a folia 
momesca sustentam que a privatiza-
ção do carnaval de Salvador teria ge-
rado um cenário segregacionista, que 
ofenderia os mais caros valores demo-
cráticos, a exemplo do pluralismo, da 
liberdade de manifestação artístico-
cultural, da liberdade de locomoção e 
da dignidade de todos aqueles foliões 

discriminados.
Examinando o mosaico de elemen-

tos privados e púbicos do carnaval de 
Salvador, com base na principiolo-
gia da Constituição Federal de 1988, 
pode-se dizer que esse contexto so-
cial multifacetado rende ensejo para 
a incidência de diversos princípios 
constitucionais, os quais sinalizam a 
realização de valores intrinsicamente 
colidentes. Dotados de mesma hierar-
quia, cronologia e generalidade, tais 
princípios constitucionais, aparente-
mente inconciliáveis, ocasionam con-
flitos normativos que não poderão ser 
solucionados pelos critérios tradicio-
nais de solução das antinomias jurí-
dicas, gerando a necessidade de uma 
interpretação constitucional que se 
revele capaz de harmonizar o referido 
plexo axiológico. 

Em favor do modelo mercanti-
lista de organização do carnaval de 
Salvador, pode-se sustentar uma in-
terpretação constitucional baseada 
em importantes princípios setoriais 
da ordem constitucional econômica. 
Inicialmente, merecem destaque os 
princípios previstos no art. 170 da 
Carta Magna de 1988, a saber: os 
princípios da valorização do trabalho 
humano (caput) e da busca do pleno 
emprego (inciso VIII), tendo em vis-
ta a criação pelos agentes privados 
de empregos e de postos laborativos 
temporários; o princípio da livre ini-
ciativa (caput), como manifestação 
do empreendedorismo dos particu-
lares, contrapondo-se à idéia de um 
planejamento estatal minudente no 
campo da economia carnavalesca; os 
princípios da existência digna e da 
justiça social (caput), à medida que o 
trabalho que movimenta a indústria 
do carnaval potencializa a satisfação 
das condições materiais de subsistên-
cia dos trabalhadores; os princípios 
da propriedade privada (inciso II) e 
da função social da propriedade (inci-
so III), em face da distribuição coleti-
va das riquezas propiciada pelos pro-
prietários dos bens-de-produção na 
folia momesca; o princípio da redução 
das desigualdades regionais e sociais 
(inciso VII), visto que o carnaval con-
tribui para a redução das assimetrias 
econômicas entre a Região Nordeste 
e as demais Regiões do Brasil, como 
também entre as diversas classes da 
sociedade soteropolitana (CONTI-
NUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO)

Por Ricardo Maurício Freire Soares.
Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal 
da Bahia. Pós-Doutorado pela Università degli Studi di 
Roma. Pesquisador vinculado ao CNPQ. Professor dos 
cursos de graduação e pós-graduação em Direito (Espe-
cialização/Mestrado/Doutorado) da Universidade Federal 
da Bahia. Professor e Coordenador do Núcleo de Estudos 
Fundamentais da Faculdade Baiana de Direito. Professor 
do Curso Juspodivm e da Rede Telepresencial LFG. Mem-
bro do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto 
dos Advogados da Bahia. Autor das obras “ Curso de In-
trodução ao Estudo do Direito (Editora Juspodivm)” e “ 
A Nova Interpretação do Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Editora Saraiva)”.

O público e o privado
no carnaval de Salvador: 
em busca de uma
ponderação dos Direitos 
Fundamentais 
(PARTE 1).

E-mail: ric.mauricio@ig.com.br

O STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça) está perto de se tornar o primeiro 
tribunal do mundo totalmente digitali-
zado. Até fim de março, será encerrado 
o trabalho de transformar os processos 

de papel em arquivos digitais. A par-
tir daí, tramitarão eletronicamente na 
corte. Desde segunda-feira, todos os 
processos que entram no STJ já estão 
sendo distribuídos de modo eletrônico. 

STJ deve ser primeira corte
totalmente digital no mundo

De há muito que o controle da natali-
dade se opera pelo extermínio de vidas, 
ainda, não vividas em sua plenitude, v.g. 
por abandono de incapazes e desprezo 
do ser humano, por gravidez indesejada 
e, criminosamente, abortiva, (CP124) 
quando não se é deserdado da família, e 
fruto de uma paternidade irresponsável. 
Nesta ultima hipótese, o maior absurdo 
é a transferência do ônus familiar para 
o Governo, como se fosse um “múnus pú-
blico”, em detrimento dos seus progra-
mas regulares. Mas, não deixa de haver 
incentivo do Governo com os bolsões que 
vão estimular e atingir a classe menos 
esclarecida, como massa de manobra, 
retirando-lhe a dignidade humana. O 
Governo foge ao embate, quando deveria 
estar presente no controle da natalidade 
e no planejamento familiar, por temer os 
dogmas da Igreja, como se estivéssemos 
formando um mundo novo, onde a ordem 
ainda fosse “crescei e multiplicai-vos”.

A adoção é um instituto que julgamos 
falido, s.m.j principalmente quando lhe 
emprega o caráter da irrevogabilidade 
trazido pelo ECA, art. 48. Primeiro que 
a adoção se opera na classe media baixa, 
que nem sempre tem uma estrutura pa-
trimonial financeira estabilizada. Segun-
do, que não se pode garantir uma perfeita 
harmonia e um relacionamento saudável 
entre o adotado e adotante.

No CC de 1916, (art. 368 a 378) a ado-
ção obedecia critérios mais prudentes 
para que este instrumento fosse aplicado 
com critérios objetivos e maior respon-
sabilidade. Na verdade fixava-se idade 
mínima de 30 anos para o adotante e 
que este fosse casado a mais de 5 anos; 
admitia-se dissolver o vinculo da adoção, 
quando as duas partes convierem, nos 
casos em que é admitida a deserdação 
(Art. 374.). No cc/2002 art. 1618 a 1629 o 
adotante só precisa ser maior de 18 anos, 
e para ser adotado por duas pessoas se 
forem marido e mulher ou viverem em 
comunhão estável (art. 1.622).

Depreende-se pois que a legislação 
anterior os critérios para adoção eram 
mais consentâneos alem do mais á épo-
ca permitia uma estabilidade econômica 
e financeira das famílias, uma menor 
densidade demográfica onde ainda exis-
tia uma classe media, diferentemente da 
época atual, onde há uma explosão demo-
gráfica e sentimentos não correspondidos 
justamente pela falta de amor entre ado-
tante e adotado. Na contemporaneidade, 
o instituto da adoção se agrava cada vez 
mais pela falta de controle da natalidade 
e do planejamento familiar. Atribuímos 
ao governo maior responsabilidade pelo 
caos em que se encontra a sociedade bra-
sileira, com índices alarmantes de crimi-

nalidade, tanto praticados como sofrido 
pelos menores dês de cedo, que buscam se 
alimentar das drogas, vitimas em poten-
cial do trafico de tóxicos e do abandono 
de paternidade e responsável. Não será 
a redução da maior idade que resolvera 
o problema do menor infrator. Com a ir-
revogabilidade trazida pelo ECA, a ado-
ção se torna mais difícil. Acrescente-se 
ainda, que a nossa estrutura econômica 
e financeira não permite fazer qual quer 
vinculação com o sistema de adoção, ate 
porque hoje o amor entre as pessoas se 
tornou em objeto de raridade.

Na adoção, o “múnus publico” deveria 
continuar sob forma de co-participação 
do Governo, não deixando a mantença 
inteiramente sob responsabilidade da 
família substituta. No lugar dos progra-
mas – bolsa família deveriam existir o 
controle da natalidade e de planejamen-
to familiar. Existe político só preocupado 
com o crime de abuso da sexualidade in-
fantil (pedofilia), quando nos parece mais 
grave, também deixar ao lado o combate 
à prostituição e aos menores infratores 
que têm ceifado vidas, inclusive de pais 
de família quando, voluntariamente, não 
assumem autoria de mortes, por serem 
inimputáveis. Neste diapasão, seria justo 
que a IGREJA também assumisse o “mú-
nus publico”, já que condena o controle 
da natalidade. Assim, para que exista o 
principio da segurança jurídica como ele-
mento basilar do Estado democrático de 
direito, deve haver ampla divulgação das 
normais protetivas, para que seja provo-
cado o Estado – Juiz, a fim de prestar a 
tutela jurídica necessária, sem infringên-
cia ao Art. 3o da LICC.

As Leis sobre Drogas, e desarmamen-
to, v.g., que deveriam ser mais impor-
tantes no momento se perdem pela sua 
inocuidade e ineficácia, no combate aos 
crimes da espécie, em vista do crescimen-
to alarmante e do domínio do trafico de 
drogas e da violência, que assim, são in-
centivados. não adianta sermos um País 
das leis, se nossos legisladores são os 
maiores infratores e beneficiados, princi-
palmente, pelos atos de corrupção, de im-
probidade administrativa, e se protegem 
do “efeito bumerangue” para não serem 
atingidos, como se dissessem que não vão 
criar cobra para mordê-los, mas criam 
direitos absurdos e ampliam imunidades 
e foros privilegiados quando lhes dizem 
respeito. A criação de leis visa mais jus-
tificar a função do parlamentar, ademais 
num sistema bicameral, em que as duas 
casas do Congresso fazem da legislatura 
“mesa de ping pong”.

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 Final)

E-mail: Valter-Querino@hotmail.com 
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Consta da mitologia que Zeus e seus 
irmãos passaram a disputar o poder com 
a geração dos Titãs. Prometeu era visto 
como seu inimigo e como uma verdadei-
ra ameaça ao seu reinado. Sendo assim, 
para castigar os mortais, Zeus privou o 
homem do fogo (luz na alma)... Prome-
teu, então, furtou uma centelha do fogo 
celeste e a trouxe à terra para reanimar 
os homens.

Ao descobrir tais fatos, Zeus decidiu 
punir tanto o ladrão quanto os beneficia-
dos pelo furto. Prometeu foi acorrentado 
a uma coluna e uma águia devorava seu 
fígado durante o dia. 

Para castigar o homem, Zeus ordenou 
a Hefesto que modelasse uma mulher 
semelhante às deusas imortais e que ti-
vesse vários dons. Zeus enviou Pandora 
como presente a Epimeteu, o qual, esque-
cendo-se da recomendação de Prometeu 
(seu irmão) de que nunca recebesse um 
presente de Zeus, ainda assim, o aceitou. 

Quando Pandora, por curiosidade, 
abriu a caixa que trouxera do Olimpo 
como presente de casamento ao mari-
do, da referida caixa fugiram todas as 
calamidades e desgraças que até hoje 
atormentam os homens. Pandora ainda 
tentou fechar a caixa, mas era tarde de-
mais: ela estava vazia, com a exceção da 
“esperança” que permaneceu presa junto 
à borda da caixa. 

Todos esses fatos narrados na mitolo-
gia me fizeram lembrar o processo penal, 
mais precisamente o inquérito policial. 
Pode até parecer estranho a priori, e uma 
pergunta poderia ser feita pelos imedia-
tistas mais curiosos: que relação exis-
te entre a mitologia e o processo penal? 
Não podemos esquecer que a origem de 
todos os males foi a curiosidade. Aliás, o 
homem foi punido com a expulsão do Jar-
dim do Édem por ser curioso e comer do 

fruto da árvore do conhecimento do bem 
e do mal... 

Entretanto, a relação entre a caixa de 
Pandora da mitologia e o inquérito poli-
cial se mostra nítida quando analisamos 
sua natureza jurídica. Como se sabe, é 
uma peça meramente informativa e que 
apenas deve servir de fundamento para a 
propositura da ação penal, nada mais.

Sua finalidade é a busca, por meio 
de diligências, dos indícios de autoria e 
da prova da materialidade delitiva. Por 
ser um procedimento pré-processual, a 
colheita da prova não se sujeita ao con-
traditório e à ampla defesa, daí a ori-
gem de todos os males como na caixa de 
Pandora. 

Se a prova não é colhida por meio do 
contraditório e da ampla defesa, por sua 
natureza sigilosa e investigativa, essa 
prova é maculada pela inquisitoriedade 
do inquérito, em flagrante contradição ao 
sistema acusatório.  

Eis a relação do inquérito com os 
males da caixa de Pandora. Por “males” 
devemos entender as provas produzidas 
sem o crivo do contraditório e o prestígio 
ao sistema inquisitivo, sem o respeito às 
garantias previstas em nossa Carta Po-
lítica. 

 Assim, qualquer contato do magistra-
do com os “males da caixa de Pandora”, 
aqui entendida como a prova produzida 
no inquérito policial, será prejudicial ao 
julgamento do mérito da ação principal, 
pois estaremos vivendo um ressurgi-
mento do sistema inquisitivo que poderá 
ser estendido até o momento da senten-
ça, quando em verdade, deveria ter sido 
“cremado”, depois do oferecimento da 
denúncia.

A Caixa de pandora do
processo penal (Parte 1)

E-mail: fabianopimentel@hotmail.com

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 Fabiano Pimentel.
Advogado Criminal. Membro da Associação Brasileira de 

Advogados Criminalistas. Mestrando em Direito Público pela 
UFBA. Professor de Processo Penal em Salvador – Bahia.

A formatura dos alunos do 
curso de Direito da FTC Itabu-
na, que cursaram a faculdade 
graças ao Programa Universi-
dade Para Todos (ProUni), foi 
destacada pelo deputado federal 
Geraldo Simões, vice líder do 
PT, durante pronunciamento no 
Congresso Nacional. O deputado 
é portador de uma carta enviada 
pelos alunos ao presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, juntamen-
te com o convite de formatura, 
que homenageia os 400 anos do 
Tribunal de Justiça da Bahia, o 
mais antigo das Américas.

Simões fez questão de tor-
nar público o texto da carta en-
viado pelos formandos de Direi-
to graças ao ProUni a Lula, em 
que agradecem ao Presidente 
por haver aberto “as portas do 
ensino superior a milhares de 
estudantes das escolas públicas que 
vinham se empenhando nos estudos, 
mas não conseguiam passar pela bar-
reira preconceituosa da desigualda-
de social de oportunidades que por 
séculos dominou este país”. “Somos 
todos oriundos de famílias humildes, 
dessas que, como o senhor, conhecem 
as agruras de uma vida difícil, porém 
batalhadora e honesta, e que só pu-
demos ter acesso ao ensino superior 
graças ao ProUni e a força de cada 
um para a superação das dificulda-
des. Nossa faculdade foi paga com o 
dinheiro e o suor do povo brasileiro a 
que devemos todo o respeito e o orgu-
lho de fazermos parte”, escreveram os 
estudantes.

“Sabemos que a convicção de forta-
lecer o verdadeiro desenvolvimento so-
cial através da dignidade do ser huma-
no deve tomar conta das pessoas para 
liderar e decidir. Se estamos vencendo 
uma importante etapa de nossas vidas, 
que certamente não será a última, foi 
porque nascemos num país onde o pre-
sidente é povo e o povo é presidente”

Geraldo Simões aproveitou a oca-
sião para reiterar o agradecimento ao 
Presidente LULA pela atenção dedica-
da aos jovens do Brasil, principalmen-
te os provenientes dos setores mais 
desprotegidos da população, tratando 
de mudar a tradição das políticas pú-
blicas existentes anteriormente, em 
ter os olhos voltados apenas para o 
benefício dos setores privilegiados e 
desejar de todo o coração, a todos os 
formandos, sucesso em sua nova vida 
profissional que agora se inicia.

Estarão colando grau em Direito 
pela FTC Itabuna graças ao ProUni 
Maria Janice Brito Lacerda, Rodri-
go Eduardo Rocha Cardoso, Ramon 
Amaral de Deus, Daniel dos Santos 
Oliveira, Joventino Sampaio Santana, 
Marcio Luiz Cardoso Fernandes, Lio-
marques Barbosa dos Santos, Rita de 
Cássia Rocha Moreira e Tony Coelho 
Santos. A organização das solenidades 
de formatura, que acontecem nos dias 
19 e 20 de fevereiro e incluem Culto 
de Ação de Graças, Colação de Grau e 
Baile está sendo feita pela Formandu´s 
Eventos e Formaturas.

Formandos de Direito da 
FTC pelo ProUni agradecem 

ao presidente Lula

O STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) decidiu, inesperadamente, sus-
pender a publicação da súmula que 
declara a inconstitucionalidade de lei 
estadual que institui incentivo fiscal e 
retém parcela do ICMS que seria des-
tinada aos municípios. O texto, apro-

vado na semana passada, era aguar-
dado por prefeituras que lutam na 
Justiça contra a prática, que alimen-
ta a guerra fiscal entre os Estados. A 
súmula também serviria de munição 
para as cidades que travam batalha 
semelhante contra a União. 

STF suspende Súmula
Vinculante sobre ICMS

Prezado Editor, adoro ler o DIREITOS, que sem sombra de dúvida é o mais 
importante meio de comunicação jurídico do Estado da Bahia. Parabéns. Marinal-
va Santos, Advogada, Vitória da Conquista – Bahia.

Parabéns pela reportagem “Projeto de Lei torna pedofília crime hediondo” (edi-
ção de janeiro) publicado no ótimo Jornal DIREITOS. O texto foi claro, objetivo e 
direto ao tratar o assunto. Edson Matos, – Comerciante, Salvador – Bahia.

Excelente a entrevista com professor e advogado José Marcelo Gurgel 
(janeiro/2010). Fiquei feliz em constatar que ainda temos profissionais que se dedi-
cam a educação com compromisso e amor. Miriam Guimarães, Professora, Vitó-
ria da Conquista – Bahia.
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A Comissão de Direitos Humanos e Minorias apro-
vou a adesão do Brasil à Convenção Internacional para 
a Proteção de Pessoas contra o Desaparecimento For-
çado, que é parte do Projeto de Decreto Legislativo 
2230/09, da Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional. 

O objetivo da convenção, assinada em Paris em 
2007, é coibir o sequestro e desaparecimento forçado de 
opositores, prática utilizada por regimes ditatoriais. 

O relator, deputado Pedro Wilson, PT-GO (foto), re-
comendou a aprovação da proposta. Ele explica que a cele-
bração da convenção ocorreu após mais de 25 anos de am-
plo esforço realizado pelas famílias de desaparecidos, por 
diversas organizações e por agências das Nações Unidas. 

“É, sem dúvida, um reforço a direitos já garantidos 
pela legislação brasileira e por outros tratados interna-
cionais dos quais o Brasil é signatário, como a Conven-
ção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado 
de Pessoas e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos”, diz Pedro Wilson. 

Segundo o relator, a convenção colabora com outras 
pautas da agenda dos direitos humanos. “O combate 
ao desaparecimento forçado reforça as lutas históricas 
pela abertura de arquivos secretos e pela criação da Co-

missão Memória e Verdade”, diz o parecer do relator. 
Sujeito à apreciação do Plenário, o projeto ainda 

será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

A Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio 
aprovou Projeto de Lei 5731/09, do 
Senado, que determina a produção e 
o arquivamento de livros contábeis 
por meio exclusivamente eletrônico. 

O projeto altera o Código Civil 
(10.406/02) e prevê que a regula-
mentação será elaborada pelo Exe-
cutivo. Os integrantes da comissão 

acolheram o parecer do relator, 
Osório Adriano (DEMDF), que foi 
favorável à aprovação. O deputado 
afirma que o uso de novas tecnolo-
gias vai permitir rapidez no registro 
e na transmissão dos dados. 

A consequência, para ele, será a 
redução de custos para o empresário e 
maior eficiência fiscal. “O projeto tem 
o mérito de adequar a nossa legislação 

à nova realidade vivida pelas entida-
des que operam em todas as áreas que 
abrangem as atividades econômicas, 
resguardando ao Estado o adequado 
controle e regulamentação das opera-
ções sujeitas à tributação”, disse. 

A proposta, que tramita em ca-
ráter conclusivo, ainda será exami-
nada pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Direitos Humanos aprova convenção 
contra desaparecimento forçado

Livros contábeis vão ganhar versão virtual

Ad bsurdum = Por absurdo
Ad honorem = Por honra
Aliquid novi = Outro; diverso
Animus fraudandi =Intenção de fraudar
Brevitatis causa = Por motivo de brevidade
Causa patendi = Causa de pedir
Debitum Conjugale = Débito conjugal
Error facti = Erro de fato
Error in persona = Erro sobre a pessoa
Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
Facies = Forma exterior
Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
Gratia argumentandi = Apenas pelo favor 
de argumentar
Hic ET nunc = Aqui e agora
In dúbio pro libertate = Em dúvida 
pela liberdade.

A Juruá Editora acaba de lançar a 4ª 
edição do livro “A Possibilidade Jurí-
dica de Adoção Por Casais Homosse-
xuais”, de autoria do advogado e escritor 
Enézio de Deus Silva Júnior. 

O conteúdo da obra foi todo revisa-
do, ampliado e atualizado, especialmen-
te de acordo com as inovações trazidas 
- para o campo de adoção - pela Lei nº 

12.010/2009.
Prof. Enézio de Deus apresenta as 

transformações e os avanços científicos 
mais relevantes em torno das famílias e 
da homossexualidade, para, frente ao sis-
tema jurídico e ao ordenamento positivo 
brasileiro atual, demonstrar a possibilida-
de de se deferir pedido de adoção a duas 
pessoas do mesmo sexo – desde que con-
vivam em união afetivo-familiar estável e 
que demonstrem reais aptidões para a pa-
ternidade e a maternidade responsável.

Esta obra, considerada a primeira 
jurídico-doutrinária publicada no Brasil 
sobre o tema em questão (1ª edição/2005), 
vem sendo atualizada/reeditada, pelo fato 
de a defesa teórica do Prof. Enézio de Deus 
estar se confirmando desde o ano de 2006 
no Brasil, a partir de quando começaram 
a ser deferidos, em caráter definitivo, os 
primeiros pedidos de adoções a casais ho-
mossexuais.

Se o marido dá SR 1.200 (moeda na Ará-
bia Saudita - Saudi Riyal - equivalente a 
320 dólares) e a mulher gasta SR 9.000 para 
comprar um véu em uma loja nova, o mari-
do poderá dar um tapa na cara dela como 
reação para a ação de gastar mais do que 
o necessário. “Ela merece a punição” diz o 
Juiz Hamad Al-Razine.

Já pensou se a moda pega no Brasil? 

4º Dica 
– Não se deve postular sem bem conhe-

cer e estar seguro dos fatos. Por isso, convém 
lembrar ao cliente, o que, envolvido emocio-
nalmente, não raro tende a omitir – às vezes 
até de boa-fé – circunstâncias que lhe são 
desfavoráveis, o que, para bem defendê-lo, 
é indispensável que seu advogado conheça a 
veracidade do ocorrido.

5º Dica 
– A advocacia pressupõe, mais do que 

isso, exige bom senso, conhecimento técnico 
e juízo crítico, como condição essencial ao seu 
exercício. Vale dizer; requer discernimento, 
tato, entendimento, capacidade de avalia-
ção, tino, sensibilidade, percepção, senso de 
julgamento e saber. Mesmo porque – e já é 
truísmo dizer-se-o advogado é o primeiro juiz 
da causa.

6ª Dica
 – Não é dever ou obrigação do advogado 

patrocinar toda e qualquer causa, a menos 
que tenha sido indicado pela OAB ou pela as-
sistência judiciária.

7ª Dica 
– Recorda-te que a advocacia exige estu-

do, reflexão, conhecimento e tempo para ser 
bem exercida. Nunca aceites, pois, causas em 
quantidade superior à tua capacidade e tuas 
forças. Do contrário nunca serás um advoga-
do responsável consciencioso, confiável e efi-
ciente.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Bendito Calheiros Bomfim.

A Editora Saraiva 
acaba de lançar o livro 
“A Nova Interpreta-
ção do Código Bra-
sileiro de Defesa do 
Consumidor”, de auto-
ria do Professor-Doutor 
e escritor Ricardo Mau-
rício Freire Soares.
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Os efeitos do meio ambiente nas re-
lações trabalhistas são temas recorren-
tes em painéis, seminários e congressos 
voltados ao Direito do Trabalho, objeti-
vando principalmente a busca da preser-
vação da integridade física e psicológica 
do trabalhador. É certo que o exercício 
de algumas atividades laborais pode 
ocasionar sérios problemas à saúde do 
obreiro.

Nesse sentido, o legislador demons-
trou toda a preocupação com a integri-
dade física do trabalhador na hora de 
garantir o adicional de remuneração 
para as atividades penosas, insalubres 
e perigosas, conforme disposto no artigo 
7º, inciso XXIII, da Constituição Federal. 
Dessa forma, a legislação busca conceder 
uma compensação financeira aos traba-
lhadores que expõem sua saúde em bene-
fício dos empregadores. 

No entanto, atualmente, não há qual-
quer previsão legal para definir ou carac-
terizar a atividade penosa, sendo que a 
ausência de regulamentação do instituto 
impede a efetivação do direito. Assim, 
apesar de previsto no texto constitucio-
nal, o adicional de penosidade ainda é 
um sonho no imaginário de muitos tra-
balhadores.

Com base nessa premissa, a senado-
ra Serys Slhessareko (PT-MT) elaborou o 
projeto de lei nº 552/2009, que acrescenta 
normas especiais de tutela do trabalho na 
CLT. A proposta regulamenta as ativida-
des exercidas por trabalhadores sob ra-
diação solar a céu aberto, as quais serão 
consideradas penosas. O trabalho exer-
cido nessas condições poderá acarretar 
o pagamento do adicional de penosidade 
ao trabalhador, no valor de 30% sobre o 
salário, sem as incorporações resultantes 
de gratificações e prêmios.

Ademais, caso a referida atividade la-
boral ainda seja exercida sem a utilização 
de equipamentos de proteção adequados, 
também será considerada insalubre para os 
efeitos da legislação trabalhista. Todavia, 
não será possível a cumulação de ambos 
os adicionais, devendo o trabalhador optar 
pelo recebimento de apenas um deles. 

 Ocorre que, se o empregador adotar 
todas as medidas de prevenção neces-
sárias para eliminação do risco à saúde 
ou integridade física do trabalhador, nos 
termos das normas expedidas pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego, cessará o 
direito ao recebimento dos adicionais. As 
medidas podem incluir desde o forneci-
mento de roupas adequadas até a utiliza-

ção de chapéus, óculos escuros com lentes 
antirraios ultravioletas e filtros solares 
com alto fator de proteção.

O projeto de lei encontra-se na Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS) do Senado 
Federal, aguardando a designação de um 
relator. A expectativa é que a proposta 
seja votada ainda em 2010. Se aprovado, 
o texto legal ainda prevê a limitação da 
jornada de trabalho, em seis horas diá-
rias, para o trabalhador que exercer suas 
atividades sob radiação solar, a céu aber-
to, não podendo ultrapassar o limite de 
36 horas semanais. Não obstante, a cada 
90 minutos de trabalho consecutivo, de-
verá ser concedido um intervalo de dez 
minutos para descanso e repouso, e que 
não será computado na jornada de traba-
lho. A medida tem o objetivo claro e es-
pecífico de estabelecer condições mínimas 
de trabalho.

Contudo, é importante ressaltar que 
pela redação atual do texto não existe a 
definição do que é trabalho penoso, sendo 
elencada apenas uma hipótese para o pa-
gamento do adicional, qual seja, o traba-
lho exposto aos raios solares a céu aberto. 
Destarte, além de elencar a hipótese de 
incidência, a norma também deveria pre-
ver a efetiva definição de trabalho penoso, 
uma vez que, pela definição gramatical, 
poderia ser considerada toda atividade 
laboral difícil de suportar, cansativa ou, 
ainda, fatigante. 

Ao ser aprovada uma previsão legal 
para pagamento do adicional de penosi-
dade, os operadores do direito poderão se 
utilizar da analogia para pleitear em juízo 
o pagamento da referida verba para todo 
trabalho que seja, técnica ou sociologica-
mente, considerado exaustivo ou extenu-
ante. O resultado será uma avalanche de 
reclamações trabalhistas, entupindo ain-
da mais o já afogado sistema judiciário 
brasileiro e prejudicando o andamento 
processual das ações processuais.

Dessa forma, toda iniciativa que vise 
à proteção do trabalhador, especialmen-
te de sua saúde e integridade física, deve 
ser bem recepcionada pela legislação 
brasileira. Entretanto, cada proposta 
deve ser analisada com uma visão ampla 
de seus desdobramentos, tanto na seara 
judicial como nas próprias relações de 
trabalho.

Por Orestes Antonio 
Nascimento Rebuá Filho.

Advogado trabalhista do escritório Peixoto e Cury Ad-
vogados, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Campinas – São Paulo

Adicional de penosidade pode, 
enfim, ser regulamentado

E-mail: orestes.rebua@peixotoecury.com.br

A Fiesp (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo) divulgou nota  
segunda-feira dia 8 dizendo que a redu-
ção da jornada de trabalho de 44 para 40 
horas semanais não é capaz de criar mais 
empregos no país. A federação diz que há 
uso eleitoral do debate sobre a carga ho-
rária. Segundo a Fiesp, o tema já é discu-

tido entre trabalhadores e empresários e 
não deve ser imposto pelo governo. Hoje, 
o presidente da Câmara dos Deputados, 
Michel Temer (PMDB-SP), recebe repre-
sentantes de centrais sindicais e de em-
presários para tentar chegar a um acordo 
sobre a votação da proposta de emenda 
constitucional que reduz a jornada. 

A UALP (União dos Advogados de 
Língua Portuguesa) promove nos dias 
22, 23 e 24 de março, em Lisboa, um 
encontro inédito para debater “Os De-
safios da Advocacia de Língua Portu-
guesa no Mundo Sem Fronteiras”. A 
UALP reúne as Ordens dos Advogados 
de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, Portugal, São 

Tomé e Príncipe e a Associação dos Ad-
vogados de Macau. Os interessados em 
participar do I Congresso Internacional 
de Advogados de Língua Portuguesa de-
vem fazer a inscrição até o próximo dia 
22 pelo site www.oa.pt. O Congresso irá 
aprovar um conjunto de recomendações 
a cada uma das Ordens e Associações 
membros da UALP.

Fiesp rejeita redução da jornada no 
país para 40 horas semanais

Advogados de língua portuguesa

“Uma proposta de grande 
alcance social, que dignifica 
ainda mais essa importan-
te instituição que é a Polí-
cia Militar da Bahia”. Desta 
maneira o deputado estadu-
al Capitão Fábio destacou 
a realização do projeto Anjo 
Guardião em Itabuna, cujos 
resultados foram apresenta-
dos em solenidade realizada 
no Centro Cultural Adonias 
Filho. O projeto, que em sua 
primeira etapa atendeu 90 
crianças com idades entre 8 e 
12 anos, foi coordenado pelo 
comandante do 15º. BPM, te-
nente coronel Jorge Ubiraja-
ra Pedreira.

As crianças envolvidas 
estudam no Colégio Estadu-
al de Itabuna e no Colégio da 
Polícia Militar e receberam 
orientações sobre práticas de higiene, 
primeiros-socorros, cidadania e lições 
sobre prevenção do uso de drogas e 
prostituição infanto-juvenil. O traba-
lho é voluntário e conta com a partici-
pação de psicólogos, dentistas, psicope-
dagogos, professores de educação física 
e animadores culturais.  

Durante a solenidade, as crianças 
participaram do sorteio de vários prê-
mios e o deputado capitão Fábio fez 
questão de doar uma bicicleta, como 

incentivo aos estudantes que se empe-
nharam nas atividades. Os resultados 
do projeto Anjo Guardião são expressi-
vos e o projeto será encaminhado pelo 
Capitão Fábio à Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, através do gover-
nador Jaques Wagner, para que seja 
desenvolvido durante todo o ano letivo. 
“O reconhecimento da Senasp vai pos-
sibilitar a liberação dos recursos que 
permitirão a expansão do projeto aos 
demais colégios de Itabuna e demais 
cidades da região”, afirma o deputado.

Fábio defende expansão
do projeto Anjo Guardião

Ainda continuam abertas as ins-
crições do concurso público para o 
quadro de pessoal do TRF-4 (Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região) e 
da Justiça Federal do Rio Grande do 
Sul, de Santa Catarina e do Paraná. 
Inicialmente, 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 provi-

mento de cargos que venham a sur-
gir durante a validade do concurso, 
que será de dois anos, prorrogáveis 
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.
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Empresas acusadas de prejudicar 
a concorrência por meio de cartéis e 
outros delitos, como venda casada, es-
tão se valendo da Justiça para atrasar 
sua condenação no Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômi-
ca), vinculado ao Ministério da Jus-
tiça. Só em 2009, 132 diferentes tipos 
de instrumentos legais foram usados 
— ações, impugnações e recursos — 
para suspender decisões do conselho. 

Os artifícios ocorrem até mesmo an-
tes de os processos chegarem ao Cade 
para julgamento. Responsável pela 
investigação de infrações, a secretá-
ria de Direito Econômico, Mariana 
Tavares, afirma que processos admi-
nistrativos que poderiam levar nove 
meses para serem concluídos e enca-
minhados ao Cade para julgamento 
têm se arrastado por, pelo menos, 
dois anos. 

Artifícios contra a concorrência
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Câmara derruba veto
do Executivo que reduzia

repasse do duodécimo

Vereador parabeniza gesto
solidário de Edson Dantas

O plenário da Câmara Muni-
cipal derrubou, na manhã dessa 
sexta-feira (5), o veto do prefeito 
José Nilton Azevedo Leal ao ar-
tigo 247 da Lei Orçamentária do 
Município de Itabuna de 2010. O 
artigo reduzia o índice do repas-
se do duodécimo ao Legislativo 
de 7% para 6% da receita corren-
te do município. A votação teve 
10 votos contrários ao veto e uma 
abstenção. Os vereadores Milton 
Gramacho e Claudevane Leite, 
estavam ausentes.

Os vereadores entenderam 
que, apesar da Emenda Consti-
tucional 57 fixar o índice em 6%, 
a Lei Orçamentária do município 
já estava aprovada na época de 
sua promulgação. Na prática, o índice 
de 6% reduzia as verbas do Legislativo 
em cerca de R$ 135 mil ao mês. 

“A Câmara já vai sofrer os reflexos 
da queda de arrecadação do município 
em 2009. Mais essa redução, pratica-
mente inviabilizaria o seu funciona-
mento”, observa o vereador Roberto 
de Souza, primeiro-secretário da Mesa 
Diretora.

A sessão - A votação plenária foi 
por voto aberto, precedida de uma reu-
nião das Comissões Técnicas, que deu 
parecer contrário ao veto do prefeito. 

Como a Câmara está em período de re-
cesso, os prazos não correm da mesma 
forma que no período legislativo, o que 
possibilitou o relato do vereador Rai-
mundo Pólvora no próprio plenário.

À exceção do vereador Milton Cer-
queira, que se absteve, do vereador 
Milton Gramacho, que se ausentou – 
ele havia sido nomeado relator, pediu 
prazo de 10 minutos para apresentar 
o parecer, mas demorou mais de meia 
hora para retornar ao plenário – e de 
Claudevane Leite, que justificou a au-
sência, todos os vereadores votaram 
pela derrubada do veto.

Em visita ao gabinete do vereador 
Ricardo Bacelar (PSB), o ex-presidente 
da Câmara de Vereadores de Itabuna Dr 
Edson Dantas reafirmou o compromis-
so de ajudar as vítimas do terremoto no 
Haiti. 

Edson Dantas viajará no período de 
carnaval com um grupo de profissionais 
de saúde que viajarão para a capital 
Porto Príncipe. “ Ficarei entre 10 e 15 
dias ajudando as vítimas do terremoto. 
O país precisa de um grande reforço na 
área de saúde por se encontrar em total 
calamidade após o terremoto além de ser 
o país mais pobre da Améria, salienta Dr 

Edson.
“Dr Edson já participa há 15 anos de 

trabalhos na área social em váios muni-
cípios, mas é a primeira vez que partici-
pa de uma missão fora do país”, comple-
ta o vereador Ricardo Bacelar.

De acordo com o vereador, Dr Edson 
sempre se destacou diante seu mandato 
na presidência da Câmara por se preo-
cupar com o social e a saúde, “Fico orgu-
lhoso por ter no PSB membros ligados as 
questões sociais do mundo. É importante 
servir às pessoas desabrigadas e pessoas 
com lesões graves que necessitam de cui-
dado urgente”, afirma Bacelar.

Em uma decisão inédita, o STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça) reconheceu 
que a união estável entre pessoas do 
mesmo sexo garante o direito aos mes-
mos benefícios de casais heterossexu-

ais em planos de previdência privada. 
Até então, a Justiça só estendia pen-
sões e aposentadorias a parceiros ho-
mossexuais no regime de previdência 
do INSS. 

A CNA (Confederação Nacional da 
Agricultura e Pecuária) lançou terça-
feira dia 9, em Brasília, o Observatório 
das Inseguranças Jurídicas no Campo. 
A ideia, de acordo com a presidente da 
CNA, senadora Kátia Abreu (DEM-

TO), é levantar dados sobre ações que 
representem ameaças ao direito cole-
tivo, individual e de propriedade e for-
mar um cadastro de ilegalidades que 
ocorrem em todo o Brasil, oferecendo-o 
às diversas instâncias da Justiça. 

Dissolução Societária e Apuração de 
Haveres dos Sócios - 3ª Edição

Local: Tulip Inn Paulista Convention - Rua Apeninos, N º 1.070 - Paraíso - 
São Paulo/Capital

Dia: 24 de fevereiro de 2010
Finalidade: Fazer com que os sócios previnam futuras discussões judiciais 

quando da resolução da sociedade e economizem tempo e dinheiro evitando o 
ingresso na esfera judicial com ações onde o resultado muitas vezes não será 
aquele esperado, principalmente no aspecto financeiro. Maiores informações: 
(11) 2092-9047 e E-mail: atendimento@mbatreinamentos.com.br    

União homoafetiva estável garante
benefícios de previdência privada, diz STJ

Observatório vai monitorar insegurança
jurídica no campo


