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ENTREVISTA

DIREITOS – Quais foram as princi-
pais dificuldades neste primeiro ano de 
governo? 

Prefeita Susete – A queda da receita, 
o nosso município como tantos outros da re-
gião praticamente não possui renda própria, 
dependemos exclusivamente dos repasses 
governamentais, dessa forma não estamos 
conseguindo ainda executar um trabalho 
maior de infraestrutura dentro das necessi-
dades que o município precisa, muito embora 
tenhamos projetos elaborados em todas as 
áreas, mas esbarramos na falta de convênios 
com o Governo do Estado. 

E para termos êxito em nossa adminis-
tração não abrimos mão do planejamento. 
Adequamos o orçamento do município a nova 
realidade e procuramos buscar recursos a ti-
tulo de convênios ou de outras formas para 
atender as demandas dos munícipes.

DIREITOS - Prefeita Susete, qual o 
balanço que a senhora faz de seu pri-
meiro ano de governo?

Prefeita Susete – No meu primeiro ano 
de governo as coisas não fluíram como nós 
tínhamos planejado devido a crise mundial, 
mas com todas as dificuldades advinda da 
mesma o município não parou.

DIREITOS – prefeita quais foram as 
principais ações de sua administração 
na área de saúde?

Susete Nascimento - Na gestão do sis-
tema municipalizado de saúde ficou claro o 
enorme esforço empreendido no sentido de 
conjugar as ações de saúde de forma a ele-
ger a prevenção e a promoção da saúde como 
prioritário para exercer uma prática de saúde 
pública com medidas que incidiram de forma 
direta nos fatores causais da doença, que in-
felizmente, em sua maioria ainda é reflexo 
da pobreza, analfabetismo e escasso acesso 
a informação que acomete a população, toda-
via trabalhamos em busca da democracia de 
um futuro repleto de saúde orgânica, social 
e cívica e este é o fato que avançamos muito 
elegendo estratégias de ações e atividades re-
alizadas, na tentativa de amenizar os proble-
mas de saúde da população, principalmente 
as de grande impacto, melhorando assim a 
qualidade de vida da população.

Buscou-se um modelo de saúde que, in-
corporando as diretrizes do Programa de 
Saúde da Família, que atualmente ameniza 
a complexidade sanitária, epidemiológica e 
de transição demográfica da cidade de Wen-
ceslau Guimarães. A primeira mudança deu-
se por substituir o conceito de saúde como 
ausência de doença (que apesar de velho, era 
ainda o orientador das práticas e da organi-
zação dos serviços de saúde) por outro – o de 
saúde como fruto da sociabilidade, da afeti-
vidade, da subjetividade, da organização da 

vida cotidiana, da cultura, do lazer, das rela-
ções com o território e com o meio ambiente. 
Para operar este conceito e a sua complexida-
de, propôs-se diretrizes e novos arranjos ca-
pazes de trabalhar com a gestão dos serviços 
e a produção de saúde a partir de uma ética 
profundamente compromissada com a defesa 
da vida e com a humanização da atenção. 

DIREITOS – E quanto as realizações 
prefeita?

Susete Nascimento – No município 
passou a funcionar o Laboratório de Próte-
ses Dentário aclopado ao Centro de Espe-
cialidades Odontológicas Wenceslauensse; 
foco no desenvolvimento de ações preven-
tivas / educativas e curativas voltadas para 
melhorar a qualidade de vida da população 
executadas pelos PSF’s na área de abran-
gência; aquisição através do Ministério da 
Saúde de kit’s de escova com pasta dentária 
e distribuição no município; realização de es-
covação supervisionada nas escolas, no CEO 
e áreas de abrangência dos PSF’s; ampliação 
do programa de Tratamento Fora domicílio; 
foco no desenvolvimento de ações preventi-
vas, educativas e curativas voltadas para a 
qualidade de vida da população; realização 
da Campanha Combate a Dengue; realização 
das campanhas de vacinação com alcance da 
meta proposta pelo Ministério da Saúde; rea-
lização Palestra sobre Influenza A; investiga-

ção de Óbitos com Causa Mal Definida, óbito 
em MIF e óbito infantil; vacinação de rotina 
nas Unidades de Saúde; avaliação e aprova-
ção do projeto saúde na escola pelo Conselho 
Municipal de Saúde; implantação do projeto 
saúde na escola pelo Conselho Municipal de 
Saúde; aquisição de Equipamentos através 
do Ministério da Saúde através do Programa 
Saúde na Escola; continuidade da ampliação 
e adequação da rede física das unidades de 
saúde, Wenceslau Guimarães – Nova Espe-
rança, Sede, Ibirussú; aprovação Na Base Fe-
deral do Núcleo de Apoio a Saúde da Família; 
com ações de psicologia, terapia ocupacional, 
fisioterapia dentre outros; construção de pos-
to de saúde da família; aquisição de veículos e 
consultório dentário, dentre outros.

DIREITOS – E no campo educacional? 
Susete Nascimento - Aquisição de terre-

nos para a construção da quadra poliesportiva 
na escola Maria Alice dos Santos (COCÃO), 
aquisição de veículo para atendimento da se-
cretaria da educação; aumento de 12,5% para 
os professores da rede Municipal; elevação do 
número de alunos matriculados de 6.500 para 
8.000; reforma de todas as escolas da rede mu-
nicipal; reestruturação dos programas: escola 
ativa, gestar, implantação da modalidade de 
educação de jovens e adultos; aquisição de 
carteiras escolares, inclusive para atender a 
educação infantil; adequação de espaço e aqui-
sição de equipamentos para 4 escolas, elabora-
ção de projetos para a construção de 5 escolas 
na zona rural, sendo que uma delas já em fase 
de construção; aquisição de uma creche com 
12 salas de aulas para a sede do município já 
em fase de licitação; reordenamento da rede 
municipal de ensino; reestruturação do siste-
ma municipal de ensino, cumprimento do pla-
no de metas a educação; substituição de todo o 
piso da escola municipal Menandro Mehahim; 
liberação de recursos para a formação conti-
nuada de professores e implantação de escola 
de 5ª série a 8ª série no P. A. Novo Horizonte 
distante 98 km da sede do município.

DIREITOS – Quais são os candidatos 
da prefeita Susete na próxima eleição?

Susete Nascimento - Para Governador 
apoio Gedel Vieira Lima, para Deputado Fede-
ral Jorge Khoury e Estadual Aderbal Caldas.

DIREITOS – Como é a relação da 
prefeita com a Câmara de Vereadores?

Susete Nascimento - Tenho excelente 
relação com a Câmara de Vereadores. Existe 
respeito entre os dois poderes, tenho certe-
za que a intenção dos vereadores é a mesma 
nossa, que é a valorização do ser humano 
buscando sempre os meios de atendê-los 
dentro de uma coletividade.

Susete Nascimento da Silva, chegou a 
Wenceslau Guimarães em 1996, e no ano 
seguinte tornou-se primeira dama do muni-
cípio, assumindo a Secretaria de Assistência 
Social onde desenvolveu um trabalho extra-
ordinário fazendo com que a comunidade 
mais carente passasse a acreditar na alta 
estima que já não sabia que a possuía. De-
senvolveu trabalhos importantíssimos capa-
citando jovens e adultos para o mercado de 
trabalho dentro evidentemente da vocação 
de cada um. Anos depois deixou a Secretaria 
de Assistência Social e assumiu a Secretaria 
de Educação onde desenvolveu um excelen-
te trabalho, sendo responsável pela implan-
tação do plano de carreira e salário do mu-
nicípio. Todas essas ações fizeram com que 
fosse convidada a candidatar-se a prefeita e 
aceitou o desafio, sendo eleita para o man-
dato 2009/2012.

Susete Nascimento da Silva - Prefeita do Município de Wenceslau Guimarães

“Estamos buscando a valorização do ser
humano sempre dentro de uma coletividade”

A Câmara Legislativa do Distrito 
Federal aprovou, em primeiro turno, 
emenda que permite eleição indire-
ta para governador e vice em caso de 
vacância dos cargos nos últimos dois 
anos de mandato. Para valer, a nova 
lei ainda precisa ser aprovada em se-
gundo turno pelo plenário, com votos 
de dois terços dos deputados distri-
tais, em dez dias. Leia mais na pá-
gina 08.

Câmara do DF aprova em 1º turno 
eleição indireta para governador

AGU faz cartilha
e MPF reclama de
regras eleitorais

Leis Municipais e o 
Tempo de Atendimento 
Bancário

Cade pode aplicar multa
por abuso do direito de ação

Governo discute humanização
da cidade com empresários

Temer barra na
Câmara projeto 
sobre ficha-suja
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As normas contidas na Cons-
tituição da República Federativa 
do Brasil - CF/88 - discriminaram 
competências entre as diferentes 
pessoas jurídicas de direito políti-
co (entidades federativas).

Ao dispor sobre as competên-
cias privativas da União, o artigo 
21, inciso VIII, da CF/88 determi-
na, in verbis: “Artigo 21 – Compete 
à União: (...) VIII – administrar as 
reservas cambiais do País e fiscali-
zar as operações de natureza finan-
ceira, especialmente as de crédito, 
câmbio e capitalização, bem como 
as de seguros e de previdência pri-
vada.” (destaque nosso).

Assim, a fiscalização das ope-
rações de natureza financeira, es-
pecialmente das de crédito, é de 
competência constitucional espe-
cífica da União, ou seja, não cabe 
aos Municípios qualquer exercício 
de fiscalização sobre operações de 
natureza financeira. 

Ainda assim, os Municípios 
apresentam tais pretensões ao de-
finirem penalidades em legislações 
municipais a despeito de qualquer 
suporte constitucional para tanto. 
Afinal, o Município não detém 
legitimidade constitucional para 
fiscalizar tais questões.

 Não só! O artigo 22 da 
CF/88 também evidencia à União, 
e tão somente à União, legislar so-
bre direito comercial e sobre polí-
tica de crédito e de transferência 
de valores. Assim, também fica 
identificada determinação expres-
sa constitucional para regulação 
federal no que se refere ao aten-
dimento da clientela dos bancos 
comerciais e nos seus caixas.

Os Municípios, portanto, não 
deveriam legislar sobre as opera-
ções de caixa das agências bancá-
rias, fixando prazos mínimos de 
atendimento bancário sob pena 
de multa, posto, e conforme visto, 
tratar-se de matéria específica e de 
competência privativa da União.

Há tempos, entretanto, que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
avocou o argumento do “interesse 
local” para justificar a aplicação 
contidas nos incisos I e II, do arti-
go 30, da CF/88 (AC nº 1.124-8, rel. 
Min. Marco Aurélio, DJ 4.8.2006; 
RE 312.050, rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 06.05.05; RE 208.383, 
rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 
07.06.99).

Dessa forma, e sobre o “man-
to” do tal “interesse local”, o STF 
já decidira por conferir validade 
às normas municipais sobre o 
tema. Oportuno destacar recente 
julgado sobre a matéria: “AGRA-

VO REGIMENTAL NO RECUR-
SO EXTRAORDINÁRIO. AGÊN-
CIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 
COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. 
ART. 30, I, CB/88. FUNCIONA-
MENTO DO SISTEMA FINAN-
CEIRO NACIONAL. ARTS. 192 
E 48, XIII, DA CB/88. 1. O Mu-
nicípio, ao legislar sobre o tempo 
de atendimento ao público nas 
agências bancárias estabelecidas 
em seu território, exerce compe-
tência a ele atribuída pelo artigo 
30, I, da CB/88. 2. A matéria não 
diz respeito ao funcionamento 
do Sistema Financeiro Nacional 
[arts. 192 e 48, XIII, da CB/88]. 3. 
Matéria de interesse local. Agravo 
regimental improvido.” (STF, RE-
AgR 427463/RO, 1ª T., rel. Min. 
Eros Grau, j. 14/03/2006, DJ 19-
05-2006, PP-00015).

O “interesse local”, portanto, 
permitiu tal interpretação ao cor-
relacionar a qualidade do atendi-
mento ao consumidor dos serviços 
bancários (clientes) em cada mu-
nicipalidade e, assim, a constitu-
cionalidade das legislações muni-
cipais sobre a matéria.

Ainda assim, cumpre observar 
que a competência para legislar 
sobre direito econômico e urbanís-
tico, capítulos do Direito que se 
poderia entender abrangerem, de 
alguma forma, legislação regran-
do horário de funcionamento dos 
bancos, é, nos termos do artigo 24 
da CF/88, de competência concor-
rente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal, não abrangendo, 
ressalte-se, os Municípios.

As normas dos incisos I e II, do 
artigo 30, da CF/88 que cuidam de 
assunto de “interesse local” não se 
sustentam. Afinal, em razão das 
previsões constitucionais de com-
petências privativas e exclusivas 
de outras esferas políticas, não 
é admissível que os Municípios, 
portanto, complementem legisla-
ção inexistente (federal) sobre a 
matéria. 

O “interesse local” não deveria 
se sustentar justamente porque o 
funcionamento do Sistema Finan-
ceiro Nacional – SFN - é, de forma 
clara e cristalina, matéria de inte-
resse nacional – e, por tal razão, 
de competência federal. ((CONTI-
NUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO).

Por J. Marcello M. Gurgel. 
Bacharel em Direito pela Universidade Presbi-
teriana Mackenzie e Mestre em Direito Político 
e Econômico pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Advogado e Coordenador do Curso 
de Direito da UNYAHNA/Salvador e Professor 
de Direito Financeiro e Tributário da UNYAHNA, 

FIB-Estácio e UNIVERSO. Salvador – Bahia.

Leis Municipais e o 
Tempo de Atendimento 
Bancário (1ª Parte)

marcello.gurgel@gmail.com

O deputado estadual Pedro Alcântara (PR.) 
apresentou um projeto de lei criando o Programa 
Estadual de Saúde Vocal do Professor da Rede Es-
tadual de Ensino. O projeto prevê a realização de, 
no mínimo, um curso teórico-prático anual, com ob-
jetivo de orientar os professores sobre o uso adequa-

do da voz profissionalmente. “A incidência de disfo-
nias (alterações da voz) entre os professores da rede 
estadual de ensino é uma consequência bastante 
comum do uso permanente da voz, levando à ne-
cessidade de tratamento fonoaudiológico e médico”, 
explicou Alcântara na justificativa do documento.

Os líderes partidários da 
Câmara dos Deputados defi-
niram no último dia 16 a pau-
ta de votações na Casa para 
as próximas duas semanas. 
Entre os 15 projetos que en-
traram na lista pauta estão 
o que tipifica o crime de dis-
criminação contra a mulher, 
o que trata da implementação 
de internet nas escolas públi-
cas e o que estabelece jorna-

da de trabalho de 30 horas 
semanais para enfermeiros. 
Na reunião, realizada na re-
sidência oficial do presidente 
da Câmara, Michel Temer 
(PMDB-SP), ficou definido 
que o projeto que regulamen-
ta o funcionamento dos bingos 
também será incluído na pau-
ta. “Alguns partidos são con-
trários a votar esse projeto, ao 
mérito dele, então o presiden-

te Michel Temer só concordou 
em colocar na pauta se for jun-
to com uma emenda para que 
a Caixa Econômica Federal 
fique responsável pelo geren-
ciamento do sistema”, disse 
o líder da minoria, deputado 
Gustavo Fruet (PSDB-PR). 
Três medidas provisórias que 
trancam a pauta devem ser 
votadas antes dos 15 projetos 
incluídos na lista. 

Alcântara defende 
Programa de 
Saúde Vocal 
do Professor

Câmara votará projetos sobre
discriminação contra a mulher e

implantação de internet na escola pública
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Deputado apresenta projeto para orientar 
uso correto da voz por professores
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Sabe-se que os defeitos ou 
supostas irregularidades cons-
tituem sempre motivo para a 
extinção dos processos e para, o 
não conhecimento dos recursos, 
situação freqüente nos Tribu-
nais Superiores, sempre abar-
rotados de apelos, de sorte que 
essas providências “prelimina-
res” vêm desafogando as nossas 
mais altas cortes de justiça. A 
questão dolorosa para partes 
e advogados reside no exagero 
do rigor com que são praticados 
os exame de admissibilidade 
dos recursos, muitas vezes sem 
qualquer indício de legalidade 
ou de juridicidade, apegado-se 
mais a determinados fatos intei-
ramente alheios ao recurso ou 
ao seu conteúdo, colhidos ape-
nas para afastar o julgamento 
do recurso.

Situação mais presente e 
que causa estranheza, reside no 
exame da qualidade do carimbo 
aposto pelo servidor na peça re-
cursal entregue pelo advogado 
no protocolo do tribunal “a quo” 
– recorrido - para, remessa ao 
tribunal de uma instância maior 
como, pó exemplo, o Recurso de 
Revista entregue nos Tribunais 
Regionais do Trabalho para se-
rem enviados para exame e jul-
gamento pelo Tribunal Superior 
do Trabalho, o TST. 

É cada vez, mas comum tais 
recurso não conseguirem vencer 
do chamado juízo de admissibi-
lidade, isto é, a verificação da 
presença, ou não, dos pressupos-
tos objetivos e subjetivos. É fato 
que o tribunal regional faz a sua 
análise, e se estiver convencido 
de que tais pressupostos foram 
atendidos, encaminha do recur-
so para o TST que faz, também, 
o seu juízo de admissibilidade, 
ou seja, mesmo que o apelo tra-
balhista extremo consiga ultra-
passar o exame regional, isto 
não significa que seja julgado 
pelo tribunal de grau superior, 
uma vez que o TST fará o seu 
próprio exame preliminar.

Tudo muito bom, tudo muito 
bem.

Sucede que uma trilha estra-
nha vem sendo adotada no âm-
bito do TST, que nada tem a ver 
com a juridicidade do apelo que 
lhe foi endereçado, mas vem ser-
vindo para reduzir o número dos 
apelos a serem julgados. É que no 
juízo de admissibilidade, o TST 
examina a clareza do carimbo 
aposto pelo servidor do protocolo 
do tribunal regional. Se conside-
rar que oi carimbo não está bem 
claro, bem visível, segundo seu 
prévio julgamento, o recurso não 
será julgado, e não o será sob o 
pressuposto de que não há como 
aferir a sua tempestividade. 

Esse proceder não encontra 
nenhum tipo de respaldo legal, 
é uma criação leiga, destituída 
de segurança jurídica que pre-

side o comportamento do julga-
dor, notadamente dos tribunais, 
e principalmente, dos tribunais 
superiores.

 E isto porque, primeiro por-
que, embora deva ser verificada 
a tempestividade do apelo, isto é, 
se o apelo foi protocolado no pra-
zo, nada pode conduzir à rejei-
ção do recurso porque o carimbo 
apresenta a tinta já gasta, ou o 
servidor não teve força para im-
por robustamente a impressão, 
ou mesmo a máquina esteja com 
a tinta no fim, ou com defeito.

Em, seguida, não cabe à par-
te ou a seu advogado fiscalizar 
o cuidado do trabalho do servi-
dor, que é atribuição dos seus 
superiores , seja o presidente do 
tribunal, seja o seu corregedor. 
Jamais à parte ou ao seu advo-
gado, que nem ao menos tem 
acesso ao documento depois de 
entregue no protocolo e de rece-
ber sua cópia corretamente ca-
rimbada.

Mesmo assim, este é o com-
portamento adotado pelo TST, 
apenando o seu jurisdicionado 
por ato do seu próprio servidor. 
Por ato, enfim, da própria justi-
ça. Nunca da parte.

Como já se sabe que a inter-
posição de recurso dessa decisão 
estranha à lei, merece acolhida, 
m também, não só das turmas, 
mas dos demais órgãos do TST, 
possíveis embargos que pode-
riam ser opostos cairão no vazio. 
Então, não restaria nada a fazer 
contra tal absurdo?

Há, sim. Cabe o Mandado de 
segurança com base nos argu-
mentos aqui expendidos e mais, 
que a parte tem direitos de ter 
o seu recurso julgado, uma vez 
que o defeito apontado não foi 
gerado pelo comportamento do 
recorrente, mas da própria jus-
tiça, que deve responder pelos 
seus atos, pelos atos dos seus 
agentes, sem maltrato ao direi-
to do jurisdicionado, como está 
ocorrendo no caso.

Cabe, portanto, o Mandado 
de Segurança contra o ato de 
não conhecimento do recurso re-
jeitado ilegalmente.

Entendemos, mais: que cabe 
também pedido de ressarcimen-
to pelos prejuízos que essa deci-
são equivocada tenha causado 
ao recorrente, através de ação 
de indenização a ser aforada 
contra a UNIÃO, perante a jus-
tiça federal.

É uma situação processual 
que merece, não só maior aten-
ção e cuidado, mas também uma 
posição forte pelos advogados 
para impedir a repetição de tão 
inusitado comportamento.

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.

O TST e o defeito 
no carimbo

As obras da reurbanização 
da Cinquentenário e da Amélia 
Amado, bem como do Calçadão da 
Rui Barbosa e áreas adjacentes, 
que integram o Programa de Hu-
manização da Cidade, serão dis-
cutidas na Associação Comercial 
e Empresarial de Itabuna no pró-
ximo dia 22, pelos secretários de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Carlos Leahy; de Planejamento 
e Tecnologia, Maurício Athayde; 
e de Desenvolvimento Urbano, 
Fernando Vita. A agenda do en-
contro vai incluir o debate sobre 
a adequação do projeto para a lei 
geral da microempresa, discutida 
em parceria com o Sebrae, ACI, 
CDL, OAB e outras entidades, e 
a regulamentação da microem-
presa individual, que deverá ser 
concluída ainda este mês.

Segundo Leahy, o projeto da 

Cinquentenário objetiva preparar 
a cidade para os festejos dos 100 
anos de Itabuna, com melhoria 
da iluminação, da infraestrutura 
e reestruturação dos passeios e 
reorganização dos estacionamen-
tos. O projeto tem custo estimado 
de R$ 4,5 milhões, dos quais R$ 

1 milhão provém de emenda par-
lamentar apresentada pelo depu-
tado federal Raymundo Veloso 
(PMDB). 

Entre os projetos do governo 
municipal destacados pelo secre-
tário, está a organização de um 
shopping popular para receber o 
comércio ambulante. O projeto 
foi encaminhado à Secretaria da 
Indústria, Comércio e Mineração 
do Estado da Bahia e Sudic, que 
estuda a ampliação do Distrito 
Industrial de Itabuna.

“Temos ainda o projeto de 
reurbanização da Rua Rui Barbo-
sa, que terá um custo de R$ 350 
mil e será implementado em par-
ceria com a iniciativa privada”. 
Numa pesquisa com empresários 
da Rui Barbosa, 85% dos entre-
vistados defenderam a manuten-
ção da área como um calçadão.

O Instituto Municipal de 
Educação Aziz Maron (Imeam) 
será a primeira escola da rede 
municipal de ensino de Itabuna 
a funcionar em tempo integral. 
Outras 24 unidades, que somam 
10 mil alunos, terão a partir des-
te ano atividades em dois tur-
nos, em regime semi-integral. 
As aulas do Imeam começam 
na próxima segunda-feira (22) 
com a apresentação do projeto 
pedagógico, cumprindo assim 
um compromisso de campanha 
do prefeito de Itabuna, Capitão 
Azevedo.

O secretário de Educação, 
Gustavo Lisboa, explica que o 
Imeam está em reforma e vai 
ganhar um refeitório para seus 
500 alunos. “Inicialmente, va-
mos sensibilizar os alunos para o 
projeto da escola em tempo semi-
integral”, esclarece. A proposta é 
resultado de uma parceria com o 
Programa Mais Educação, estra-
tégia do Governo Federal para 
induzir a ampliação da jornada 
escolar e a organização curricu-
lar, na perspectiva da Educação 
Integral.

Lisboa ressalta ainda que o 
processo envolve a elaboração de 
um projeto pedagógico que vem 
sendo adequado à proposta da es-
cola. “A ideia é oferecer uma edu-
cação integral e integrada, com a 
compreensão do direito de apren-

der como inerente ao direito à vida, 
à saúde, à liberdade, ao respeito, 
à dignidade e à convivência fami-
liar e comunitária, como condição 
para o próprio desenvolvimento 
de uma sociedade republicana e 
democrática”, enfatiza. 

Sistema – No novo sistema, 
explica o secretário, uma turma 
que tem aula de Português no 
turno matutino teria atividades 
complementares na parte prática 
e teórica, além da participação 
em oficinas. No turno vespertino, 
os alunos teriam também aulas 
expositivas e outras atividades 
diversas, com uma carga horária 
distribuida durante todo o dia.

Lisboa explica que esse é 
um projeto piloto, que servirá de 

modelo para outras unidades de 
ensino a partir de 2011. A ideia 
é incluir a cada ano uma grande 
escola da rede no sistema semi-
integral, com uma média de sete 
horas de atividades diárias.

O Imeam começa atendendo 
este ano a 500 alunos da rede 
municipal de ensino e, para a im-
plementação do programa, a Se-
cretaria de Educação ampliou a 
disponibilidade de recursos para 
a escola, inclusive com o incre-
mento do seu quadro funcional e 
mudanças no modelo de gestão. 
Ao mesmo tempo, outras 24 uni-
dades escolares, com mais 10 mil 
alunos, vão funcionar em regime 
semi-integral, com sete horas de 
aula diárias.

Um rigoroso sistema de con-
trole faz com que a população 
de Itabuna seja abastecida hoje 
com uma água considerada entre 
as de melhor qualidade no País. 
Esse status foi reconhecido nes-
ta quinta-feira (18), por doutores 
na área de tratamento de água, 
participantes do seminário “Água 
e Saúde – Como tratar essa ques-
tão?”. O evento foi promovido pela 
Empresa Municipal de Água e 
Saneamento (Emasa), no auditó-
rio da FTC.

O principal objetivo do se-
minário, segundo a empresa, foi 
socializar as informações sobre o 
sistema de tratamento de água 
realizado em Itabuna. “O proces-
so de desinfecção realizado pela 
Emasa nos coloca na vanguarda 
no País”, afirma o presidente da 
empresa, Alfredo Melo.

O presidente salienta que o 
tratamento é rigoroso, sendo que 
a Emasa mantém 230 pontos de 
coleta em diversos pontos da cida-
de, para acompanhar a qualidade 

da água fornecida à população. 
Segundo ele, o seminário oportu-
nizou a representantes da comu-
nidade esclarecer dúvidas acerca 
do Índice de Qualidade da Água 
(IQA).

Para  Mário Campelo, diretor 
da empresa Quimil, especializada 
em tratamento de água, a realiza-
ção do evento demonstra o “inte-
resse do ente público com a pureza 
da água fornecida à comunidade, 
buscando cumprir as portarias do 
Ministério da Saúde”. 

Governo discute humanização
da cidade com empresários

Imeam será escola em 
regime semi-integral

Água distribuída em Itabuna 
é uma das melhores do País

E-mail: ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br

Carlos Leahy, secretário de 
Comércio e Turismo de Itabuna
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Um amigo, empresário no nosso muni-
cípio, relatou-me sobre um fato ocorrido em 
seu estabelecimento: uma funcionária dis-
cutiu com um colega. Ao chegar ao conhe-
cimento do dono do estabelecimento, este 
tentou mediar e analisando a situação deu 
razão a uma das partes. Logicamente a outra 
parte, o que geralmente ocorre nestes casos, 
não se conformou com a decisão do patrão e 
simplesmente deixou seu avental no local de 
trabalho e foi para casa.

O empresário, chateado com o comporta-
mento da funcionária, de imediato, mandou 
que seu contador “preparasse um aviso de 
abandono de emprego”.

O contador explicou-lhe que este não era 
o procedimento correto. O empregador, na 
dúvida procurou melhores esclarecimentos.

Consultamos diversas obras sobre o as-
sunto e passamos a fazer algumas conside-
rações.

Entre as justas causas, para o despedi-
mento do empregado, arroladas no art. 482 
de CLT, está mencionado o abandono de em-
prego (alínea “i”).

Efetiva-se, quando, estando ausente, in-
justificadamente, do serviço, o obreiro ma-
nifesta, praticamente, o seu propósito de não 
mais retornar ao âmbito da empresa, em que 
vinha trabalhando, e o empregador se con-
vence desse propósito.

A manifestação do trabalhador não é 
expressa, porque a manifestação expressa 
equivale à sua  comunicação de demissão, 
evidentemente.  Se ele declara ao patrão que 
está se retirando do emprego para não mais 
voltar, ele estará se demitindo, sem dúvida 
alguma.

O abandono de emprego vai se caracteri-
zar, portanto, pela manifestação tácita do seu 
ânimo de não mais reassumir o emprego. Por 
exemplo: ele ingressa noutro emprego, cum-
prindo o mesmo horário de trabalho a que 
estava submetido na empresa em que, até 
então, trabalhava; ou passa a desempenhar 
atividade outra no lapso de tempo em que 
deveria estar à disposição do empresário, seu 
empregador, até então.

Diante de um desses fatos, ao emprega-
dor caberá dar por findo o contrato de traba-
lho, que era mantido até ali, comunicando 
ao trabalhador o desate do elo laboral face 
à configuração do abandono. Deve, natural-
mente, ter o cuidado de se cercar de dados 
probatórios da ocorrência que o levou a  fina-
lizar a relação empregatícia, para um possí-
vel debate judicial.

Para uma melhor compreensão, resumi-
mos em alguns tópicos as situações que po-
dem configurar o abandono de emprego:

1.  O abandono de emprego requer que 
estejam presentes dois elementos: a ausência 

do empregado e o seu propósito de não mais 
voltar à empresa, na qual trabalhava e da qual 
desertou, injustificadamente.  

2.  Se o empregado deixar de comparecer 
ao trabalho na empresa a que pertencia e pas-
sar a trabalhar em outra empresa ou em qual-
quer outra atividade, no mesmo horário que 
cumpria, os dois elementos caracterizadores 
do abandono de emprego se revelam patentes 
e induvidosos.

3.  No caso de o empregado se ausentar 
do trabalho e o empregador ficar sem notícias 
do seu paradeiro, o propósito seu de não mais 
voltar ao serviço da empresa é presumido 
após trinta dias de ausência.

4.   Após os trinta dias de ausência do 
empregado, o empregador poderá conside-
rar ter havido o abandono de emprego, des-
de que adote as seguintes providências: faça 
constar do registro de empregados a data 
em que deu o empregado por despedido e 
encaminhe, até o dia 7 (sete) do mês seguin-
te, ao Ministério do Trabalho e Emprego, o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados – CAGED, incluído nele o nome do 
trabalhador com a data do seu desligamento 
dos quadros da empresa.

5.   Tais providências poderão ser toma-
das a contar do trigésimo segundo dia de au-
sência do empregado, ficando, a critério do 
empregador, fazê-lo depois, no aguardo da 
volta do trabalhador para reassumir o seu em-
prego, como, por exemplo, sessenta, noventa 
dias, um ano etc.

6.   Enquanto essas medidas não forem 
adotadas pelo empregador, entender-se-á que 
ele realmente está esperando o retorno do 
serviçal, não tencionando desligá-lo do esta-
belecimento.

7.   Caso o empregado se reapresente, com 
o ânimo de reassumir o seu lugar na empre-
sa, sem que o seu empregador tenha decidido 
desligá-lo, tomando as medidas mencionadas 
acima, já não poderá ter contra si a alegação 
de haver abandonado o emprego, cabendo ao 
empresário ou readmiti-lo ou indenizá-lo por 
despedida injusta. 

Daí podemos afirmar ao nosso amigo em-
presário que não se pode aplicar o princípio 
da imediatidade, porque a configuração da 
falta grave de abandono de emprego exige a 
prática de três condutas patronais: presumir 
que o empregado não tem o propósito de não 
mais voltar, declarar resilido o contrato de 
trabalho e encaminhar ao Ministério do Tra-
balho e Emprego o Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados constando o nome 
do empregado em questão como dispensado 
por justa causa.

Por Clodoaldo da Costa Silva.
Contabilista e Acadêmico de Direito da FTC 

– Itabuna – Bahia.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
condenou, recentemente, o Banco Bradesco a 
indenizar um ex-funcionário em cerca de R$ 
1,3 milhão por assédio moral, discriminação e 
dano material. Depois de 22 anos de trabalho no 
Baneb (Banco do Estado da Bahia) e mais cinco 
anos no Bradesco, que incorporou o banco esta-
tal, um então gerente-geral de agência foi demi-
tido por justa causa. No entanto, no período em 
que passou pelo banco privado, de 1999 e 2004, 
o trabalhador diz ter sido vítima de homofobia. 

Homossexual assumido, ele diz que era cha-
mado de “bicha” e de “veado” por seu gerente-
regional, que chegava a dizer que ele deveria 
usar o banheiro feminino. Seus advogados in-
vocaram no TST a Lei 9.029, de 1995, que pro-
íbe a dispensa do trabalho discriminatória, ou 
seja, por motivo de sexo, raça, cor, estado civil, 
situação familiar ou idade. Ao negar a discri-
minação, o Bradesco afirmou que o motivo da 
demissão por justa causa teria sido a violação 
ao artigo 482 da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). O artigo lista 12 itens, entre eles 
atos de improbidade, má conduta, condenação 
por crime e trabalhar embriagado. No entanto, o 
ex-gerente alega que era um funcionário exem-
plar e que sua agência ultrapassava as metas de-
terminadas pelo banco.

Homofobia/Origem e significado - O termo 
é um neologismo criado pelo psicólogo George 
Weinberg, em 1971, numa obra impressa, com-
binando a palavra grega phobos (“fobia”), com 
o prefixo homo, como remissão à palavra “ho-
mossexual”.

Phobos (grego) é medo em geral. Porém, 
“fobia” neste termo é empregado, não só como 
medo geral (irracional ou não), mas também 
como aversão ou repulsa em geral, qualquer 
que seja o motivo. Etimologicamente, o termo 
mais aceitável para a idéia expressa seria “Ho-
mofilofóbico”, que é medo de quem gosta do 
igual.

Motivos para a homofobia - Alguns estudio-
sos e indivíduos atribuem a origem da homo-
fobia às mesmas motivações que fundamentam 

o racismo e qualquer outro preconceito. Uma 
oposição instintiva a tudo o que não correspon-
de à maioria com que o indivíduo se identifica 
e a normas implícitas e estabelecidas por essa 
mesma maioria, nomeadamente a necessidade 
de reafirmação dos papéis tradicionais de gê-
nero, considerando o indivíduo homossexual 
alguém que falha no desempenho do papel que 
lhe corresponde segundo o seu gênero.

Algumas pessoas consideram que a homo-
fobia é efetivamente uma forma de xenofobia 
na sua definição mais estrita: medo a tudo o que 
seja considerado estranho. Esta generalização é 
criticada porque o medo irracional pelo diferen-
te não é, aparentemente, a única causa para a 
oposição à homossexualidade, já que esta atitu-
de pode também provir de ensinamentos (reli-
gião, formas de governo, etc.), preconceito, in-
formação ou ideologia (como em comunidades 
machistas), por exemplo.

Perspectiva jurídica - De acordo com o novo 
Código Penal português, em vigor desde 15 de 
setembro de 2007, qualquer forma de discrimi-
nação com base em orientação sexual (seja ela 
sobre homossexuais, heterossexuais ou bisse-
xuais) é crime. Da mesma forma, são criminali-
zados grupos ou organizações que se dediquem 
a essa discriminação que funciona como uma 
espécie de insulto codificado e impune, como 
assobiar, entoar, cantarolar ou bater palmas 
quando estão na presença do objeto do seu ata-
que, muitas vezes perante terceiros. 

Manifestações homofóbicas no Brasil - Se-
gundo o professor Luiz Mott, do departamento 
de Antropologia da Universidade Federal da 
Bahia, a homofobia é uma “epidemia nacional”. 
Ele assevera que o Brasil esconde uma descon-
certante realidade: “é o campeão mundial em 
assassinatos de homossexuais, sendo que a cada 
três dias um homossexual é barbaramente as-
sassinado, vítima da homofobia”. (CONTINUA 
NA PRÓXIMA EDIÇÃO).

Por Sylvia Romano.
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano Consul-

tores Associados, em São Paulo Capital

Comentários sobre 
o abandono do emprego

Banco é condenado em 
mais de R$ 1 milhão por 
homofobia (1ª Parte)

A Justiça anulou a eleição para 
reitor e vice-reitor da Universida-
de Estadual do Sudoeste da Bahia 
(Uesb), em Vitória da Conquista que 
aconteceria no próximo dia 30 de mar-
ço. Há denúncia de irregularidade no 
processo e a ação foi acatada em limi-
nar pelo juiz Daniel Lima.

Entre os dias 1º de abril e 31 de maio 
estarão abertas as inscrições para a quar-
ta edição do concurso promovido pelo 
Centro de Estudos das Sociedades de 
Advogados (Cesa), por intermédio do Co-
mitê de Ensino Jurídico e Relações com 
Faculdades, com o tema “Ensino Jurídi-
co no Brasil”: Críticas e Sugestões”. Os 
primeiros colocados receberão prêmios. 
Mais informações: www.cesa.org.br 

Justiça
suspende
eleição na UESB

Advogados

E-mail:  clodoaldosilvaadv@yahoo.com.br sylviaromano@uol.com.br 



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de março a 20 de abril de 2010 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
05

Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
1- Assinale a opção correta 

acerca da hipótese de alteração 
do contrato mediante transfe-
rência do empregado, consoante 
o que dispõe a CLT.

a) Via de regra, ao empregador 
é vedado transferir o empregado, sem 
a anuência deste, para localidade di-
versa da que resultar do contrato, 
não se considerando transferência a 
que não acarretar necessariamente 
a mudança do seu domicílio.

b) As despesas resultantes da 
transferência, segundo regra geral, 
serão rateadas entre o empregado e 
o empregador.

c) É vedada a transferência do 
empregado na hipótese de extinção 
do estabelecimento em que ele tra-
balhar.

d) Na hipótese de necessida-
de do serviço, o empregador poderá 
transferir o empregado para loca-
lidade diversa da que resultar do 
contrato, não sendo obrigado a pa-
gar qualquer acréscimo salarial por 
isso.

2- No que se refere às férias 
anuais dos trabalhadores, regu-
lamentadas pela CLT, assinale a 
opção correta.

a) Em nenhuma hipótese, o pe-
ríodo de férias do trabalhador pode-
rá ser fracionado.

b) A definição do período de fé-
rias atende ao que melhor convenha 
aos interesses do empregado.

c) O período das férias será 
computado, para todos os efeitos, 
como tempo de serviço.

d) É possível descontar do perí-
odo de férias as faltas do empregado 
ao serviço, desde que no limite máxi-
mo de dez faltas.

   
3- Assinale a opção correta 

em relação à Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes 
(CIPA).

a) Para que o empregado possa 
integrar a CIPA, é necessário que ele 
seja sindicalizado.

b) O mandato do membro da 
CIPA é de dois anos, sendo admitida 
uma reeleição.

c) Tanto os representantes do 
empregador quanto os dos empre-
gados serão eleitos por escrutínio se-
creto.

d) A estabilidade no emprego é 
garantida ao eleito para o cargo de 
direção da CIPA, desde o registro de 
sua candidatura até um ano após o 
final do mandato.

4- Na hipótese de a justiça do 
trabalho declarar nulo contrato 
de trabalho celebrado entre a 
administração pública e servi-
dor público que não tenha sido 
previamente aprovado em con-
curso público, o empregado

a) fará jus ao pagamento da 
contraprestação pactuada em rela-
ção ao número de horas trabalhadas, 
respeitado o valor da hora do salário 
mínimo, e dos valores referentes ao 
depósito do FGTS.

b) terá direito somente ao salá-
rio devido.

c) não terá direito a nenhuma 
verba, dado que o contrato foi declara-
do nulo.

d) terá direito a férias propor-
cionais ou integrais, saldo de salário 
e 13.º salário.

5- Acerca de rescisão de con-
trato de trabalho, assinale a opção 
correta.

a) Para os casos de rescisão do 
contrato de trabalho de empregado 
com mais de um ano de serviço, a lei 
exige a assistência do sindicato ou 
da autoridade do Ministério do Tra-
balho e Emprego para a validade do 
recibo de quitação, formalidade não 
exigida para o pedido de demissão.

b) É eficaz a quitação genérica 
outorgada pelo empregado na resci-
são contratual.

c) Na hipótese de cumprimen-
to do aviso prévio, o pagamento das 
parcelas constantes do instrumen-
to de rescisão ou recibo de quitação 
deverá ser efetuado até o primei-
ro dia útil imediato ao término do 
contrato.

d) Qualquer compensação no 
pagamento da rescisão contratual 
não poderá exceder o valor equiva-
lente a três meses de remuneração 
do empregado.

REPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO 
ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2010

1- A; 2 – D; 3- A; 4- C e 5- D

Advogados, juízes, promotores, professo-
res e estudantes de Direito se reuniram na 
Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janei-
ro, para discutir o anteprojeto sobre medidas 
cautelares de indisponibilidade de bens, na 
segunda-feira (15/3). O relatório do antepro-
jeto sobre o tema, que é polêmico e repleto de 
detalhes práticos, será enviado para o Minis-
tério da Justiça, responsável por encaminhá-
lo ao Congresso.

Uma das previsões do anteprojeto é a de 
que o juiz, ao receber o pedido de indisponibi-
lidade, deverá intimar o investigado, acusado 
ou terceiro que esteja na posse dos bens para 
se manifestar em cinco dias. A exceção é para 
os casos de urgência ou perigo de ineficácia da 
medida. Ou seja, nas situações em que o juiz 
constatar que há o perigo de o acusado agir de 
modo a impedir a indisponibilidade dos bens, 
poderá determinar a medida sem a intimação.

Outro ponto do anteprojeto é o que estipula 

o prazo para a medida cautelar. Segundo o pa-
rágrafo 3º, do artigo 128, o tempo máximo será 
de 180 dias, durante o inquérito policial, e 360 
no decorrer do processo. O prazo de 360 dias 
pode ser renovado em cada grau de jurisdição.

O anteprojeto também tem um capítulo 
destinado ao uso dos bens pela Polícia. “Haven-
do interesse público na utilização dos bens tor-
nados indisponíveis, o juiz poderá determinar 
que ao invés de alienados os bens sejam utili-
zados pela Polícia judiciária, que poderá fazer 
uso sob sua responsabilidade”, diz o artigo 136, 
do anteprojeto.

A proposta foi elaborada pela equipe da 
FGV Direito Rio, sob a coordenação do profes-
sor Thiago Bottino. A iniciativa faz parte do 
projeto Pensando o Direito, da Secretaria de As-
suntos Legislativos, do Ministério da Justiça, e 
tem como objetivo melhorar os mecanismos que 
possam garantir a recuperação de bens obtidos 
de modo ilegal.

De nada adiantaram as assinaturas de mais de 
um milhão de pessoas e o trabalho feito pela Co-
missão Especial da Câmara criada para amenizar o 
projeto de lei que impede a candidatura de políticos 
com “ficha-suja” na Justiça. Mesmo com as mudan-
ças, o presidente da Câmara, deputado Michel Te-
mer do PMDB-SP, (foto), praticamente enterrou as 
chances de a proposta ser votada antes das eleições 
de outubro. Para não pôr o projeto na pauta de vo-
tações, Temer alegou que seria “desastroso” a pro-
posta ser rejeitada no plenário da Câmara, uma vez 
que não há consenso entre os partidos sobre o tema. 
Temer pôs, no entanto, outros projetos polêmicos na 
pauta de votação da Câmara, como a legalização dos 
bingos e a “lei da mordaça” para os integrantes do 
Ministério Público. 

Anteprojeto sobre
medidas cautelares

Temer barra na Câmara
projeto sobre ficha-suja

AGU faz cartilha e MPF 
reclama de regras eleitorais

A Advocacia-Geral da União divulgou 
uma cartilha para evitar que políticos, ser-
vidores e prestadores de serviços para o po-
der público cometam atos ilegais durante as 
eleições de 2010. O Ministério Público Fe-
deral divulgou carta informando que atua-
rá fortemente “em prol da legitimidade das 
eleições” e pede ao Congresso a aprovação 
do projeto de lei que proíba a candidatura 
de políticos processados.

A cartilha de orientação da AGU parte 
do princípio básico previsto pelo artigo 73, da 
Lei 9.504/97, de que “são vedadas condutas 
que tendam a afetar a igualdade de oportu-

nidades entre candidatos nos pleitos eleito-
rais”. Trata das condições de inelegibilidade 
em que listam os cônjuges ou parentes do 
presidente da República, governadores de 
Estado e prefeitos e membros do Congres-
so Nacional, Assembleias, Câmaras Legis-
lativas e Municipais que tenham perdido o 
mandato. Estão proibidos de se candidatar 
ainda os políticos que tenham representa-
ção julgada procedente na Justiça Eleitoral. 
Para os que já exercem um cargo público 
(presidente, governadores e prefeitos) e de-
sejam se recandidatar nessas eleições devem 
abandonar o cargo até 3 de abril.

Em eleições meramente protocolares, O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo 
Tribunal de Federal (STF) elegeram seus presidentes e vices.

No TSE, foram eleitos Ricardo Lawandowski, como presidente, e Cármen Lúcia, vice. 
Lawandowski irá, portanto, presidir o processo eleitoral de outubro deste ano. No STF, 
serão eleitos Cezar Peluso, como presidente, e Carlos Ayres Britto, como vice.

TSE e STF elegem presidente e vice
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A seu turno, na direção de um pa-
radigma de maior democratização para 
a folia momesca, como contraponto ao 
modelo de mercantilização do carnaval, 
pode ser invocada a concretização pelo 
hermeneuta dos seguintes princípios 
constitucionais: o princípio do Estado 
Democrático de Direito (art. 1º, caput), 
à medida que a ampla participação dos 
segmentos sociais no carnaval de Sal-
vador se revela como uma forma de ex-
pressão democrática da cultura popu-
lar; o princípio da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III), que obstaculiza 
qualquer conduta pública ou privada 
que venha a violar a integridade física 
ou o psíquica do folião; a promoção do 
bem comum e a vedação da discrimi-
nação (art. 3º, IV), que não se coaduna 
com preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação no cenário carnavalesco; 
o princípio da igualdade (art. 5º, caput) 
que deve assegurado a todo participante 
do carnaval, visto que todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade; 
o princípio que enuncia o direito social 
ao lazer (art. 6º), porquanto o carnaval, 
como festa de vocação eminentemente 
popular, deve propiciar o entretenimen-
to de uma amplo contingente de foliões;  
e o princípio da preservação da identi-
dade cultural (art. 215), que implica a 
tutela das raízes populares, africanas 
e indígenas do carnaval de Salvador, 
visto que compete aos poderes públicos 
garantir a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, incentivando a valo-
rização e a difusão das manifestações 
culturais, bem como protegendo as 
manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional.

A sociedade civil soteropolitana, 
considerada como comunidade de intér-
pretes da Constituição (cidadãos, repre-
sentantes de categorias econômicas, go-
vernantes, parlamentares, magistrados, 
promotores, advogados, acadêmicos, ve-
ículos de comunicação), deve valer-se da 
técnica da ponderação de bens e interes-
ses para compatibilizar o modelo mer-
cantilista de organização do carnaval 
de Salvador com um paradigma mais 
socialmente mais inclusivo da folia mo-
mesca, dissolvendo, assim, a suposta di-
cotomia que polariza o interesse público 
e o interesse privado. Embora não seja 
tarefa deveras simples, a normatização 
da ordem jurídica municipal e a formu-
lação das políticas públicas correlatas 
devem buscar a pacificação entre os 
aludidos princípios constitucionais, har-
monizando, de um lado, os princípios da 
valorização do trabalho humano, da bus-
ca do pleno emprego, da livre iniciativa, 
da existência digna, da justiça social, da 
propriedade privada, da função social da 
propriedade, da redução das desigualda-
des regionais e sociais, e, de outro lado, 

os princípios do Estado Democrático de 
Direito, a vedação da discriminação, da 
igualdade, o lazer e a preservação da 
identidade cultural.

Parece-nos ser imperiosa a elabo-
ração e a discussão democrática de um 
Projeto de Lei Municipal, coerente com 
o recente Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Urbano da cidade, que resulte do 
diálogo entre diversos atores públicos 
e privados, tais como parlamentares, 
autoridades governamentais, cidadãos, 
acadêmicos, empresários, profissionais 
liberais, representantes da mídia, dire-
tores de blocos carnavalescos, membros 
da Ordem dos Advogados, integrantes 
do Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, dentre outros segmentos 
representativos da sociedade soteropo-
litana. Caberia a esse hipotético Projeto 
de Lei Municipal sintetizar a pondera-
ção dos princípios constitucionais aci-
ma referidos, fixando parâmetros mais 
objetivos e consensuais nos seguintes 
campos: atribuição de competências dos 
órgãos estatais envolvidos na folia mo-
mesca; institucionalização de espaços 
compostos por representantes dos po-
deres públicos e da sociedade civil para 
a concepção e a fiscalização do evento; 
planejamento e modernização da logís-
tica necessária para a organização da 
festa; definição do modo de participação 
da iniciativa privada nos espaços publi-
citários da folia momesca; articulação 
entre os organismos estatais e as en-
tidades particulares para a exploração 
racional do potencial turístico da festa; 
estabelecimento de uma ordem plural 
para os desfiles dos blocos carnavales-
cos, com a preservação de agremiações 
vinculadas às raízes africanas e indí-
genas; estruturação de mecanismos de 
apoio público e privado aos blocos carna-
valescos tradicionais que não possuam 
apelo comercial; controle da exploração 
dos espaços públicos pelos camarotes 
privados; implemento de programas de 
qualificação da mão-de-obra e da pres-
tação de serviços; proteção dos direitos 
dos trabalhadores temporários; e a des-
centralização do evento, com a criação 
de circuitos alternativos em bairros 
mais carentes.

Sendo assim, a aprovação desse hi-
potético Projeto de Lei Municipal, legi-
timado por um amplo debate entre as 
forças sociais da cidade, poderia simbo-
lizar a reformulação da folia momesca 
dentro de marcos constitucionalmente 
adequados, estabelecendo diretrizes 
mais adequadas para a organização de 
um Carnaval potencialmente lucrativo 
e socialmente inclusivo. 

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 
Introdução 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 Final)

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

A tese é nova no Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade). A sham litiga-
tion é um instituto do Direito norteamericano, 
uma variação da litigância de má-fé, mas com 
maior sofisticação. É o abuso do direito de ação 
judicial para prejudicar a concorrência. 

A Sadia está sendo investiga-
da pela Polícia Federal. O motivo 
é a suspeita de uso de operações 
bancárias da empresa vinculadas 
a exportação para praticar frau-
des cambiais. Entre elas estaria a 
retirada de dólares do país de for-
ma irregular. A investigação corre 
sob segredo de Justiça. (Folha de 
S.Paulo).

Cade pode aplicar multa por 
abuso do direito de ação

Sadia é investigada 
por fraude cambial

A discussão sobre a aplicação de uma 
pena peculiar àqueles que cometem crimes 
contra a liberdade sexual, especialmente 
os delitos praticados contra crianças e os 
que envolvem motivações de ordem se-
xual, vem crescendo no cenário brasileiro 
após o Projeto de Lei n. 552/07 de autoria 
do Senador Gerson Camata (PMDB-ES). 
Tal projeto visa acrescentar o art. 216-B ao 
Código Penal Brasileiro, cominando pena 
de castração química ao autor dos crimes 
tipificados nos artigos 213, 214, 218 e 224, 
todos do diploma repressivo substantivo 
(respectivamente estupro, atentado vio-
lento ao pudor, corrupção de menores), 
quando considerado pedófilo.

A priori, faz-se mister aludir sobre o 
conceito de castração química: “consiste 
na aplicação de injeções hormonais ini-
bidoras do apetite sexual, aplicadas nos 
testículos, conduzindo o condenado à 
impotência couendi – impotência para o 
ato sexual – em caráter definitivo, isto é, 
irreversível. Um tratamento alternativo, 
cuja aplicação deve ser renovada perio-
dicamente, também conduz, em poucos 
anos, à irreversibilidade dos efeitos’’.

Embora alguns países como Estados 
Unidos, França e Espanha tenham im-
plantado tal pena alternativa, a reali-
dade do ordenamento jurídico brasileiro, 
principalmente à luz dos princípios cons-
titucionais, permite afirmar que é im-
procedente a discussão sobre a castração 
química por se tratar de um projeto de 
lei inconstitucional. Além da Constitui-
ção de 1988 proibir determinadas penas 
(como as de caráter perpétuo, as cruéis, 
penas de morte, de banimento, de traba-
lhos forçados, desumanas e degradantes), 
é defeso tal imputação dessa pena tam-
bém em alguns tratados internacionais 
de Direitos Humanos, dos quais o Brasil 
é signatário. 

Percebe-se uma flagrante violação dos 
princípios constitucionais previstos nos 
arts. 5º, XLIX (que assegura aos presos 
o respeito à integridade física e moral); 
Arts. 38 e 40 (no qual reafirma que o pre-
so conserva todos os direitos não atingi-
dos pela perda da liberdade, impondo-se 
a todas as autoridades o respeito à sua 
integridade física e moral); dignidade hu-
mana; da proporcionalidade (depreende-
se que o poder judiciário também precisa 
evitar que excessos prejudiquem a apli-
cação da lei no caso concreto. Deve atuar 
com ponderação, de forma racional, para 
que jamais retire do sujeito, direitos que 
lhe são inerentes).

Nada obstante, além de questões éti-
cas e debates de inbconstitucionalidade 
da temática abordada, estudos médi-
cos comprovam efeitos colaterais de tal 
‘pena’. A castração química pode aumen-

tar a pressão arterial em indivíduos do 
sexo masculino, causar ginecomastia e 
formação de depósitos anormais de gor-
dura no fígado. O uso de Depo-Provera, 
droga usada no tratamento, pode causar 
também aumento de peso, fadiga, trom-
bose, hipertensão, leve depressão, hipo-
glicemia e raras mudanças em enzimas 
hepáticas.

Outro ‘efeito colateral’ relevante é o 
perigo da Estado de Exceção, na acepção 
que tal expressão consiste na subtração 
de uma situação da regra geral por ade-
quação de uma regra; ou seja, mesmo que 
a castração seja inconstitucional, deve 
ser adequada por sua suposta finalidade. 
Em suma, pela relevância da matéria ou 
da gravidade das situações em apreço, as 
quais estariam a justificar, “in casu”, a 
não declaração de inconstitucionalidade, 
sendo que, numa “ponderação” de bens 
em conflito, prevaleceria a “segurança so-
cial” que inspiraria a lei.

Vale ressaltar que tal fato geraria 
uma insegurança jurídica. A Constitui-
ção deixaria de ser rígida, passando a 
caracterizar-se como uma Constituição 
flexível, isto é, modificável por simples lei 
ordinária, que acarretaria na impossibi-
lidade de controle de constitucionalidade 
das leis, cujo pressuposto lógico é a rigi-
dez constitucional, devendo ser extirpado 
o próprio Supremo Tribunal Federal, por 
‘inútil doravante’. Já que vale a exceção, 
seria justa a amputação da mão para os 
que cometem atos de improbidade ad-
ministrativa. Nota-se que se for seguir 
a justificativa da relevância da matéria, 
para cada verba desviada e conseqüentes 
óbitos por falta de condições básicas à so-
brevivência, um político deveria ter sua 
integridade física violada. 

Este é o caminho que se abre por pro-
postas inconstitucionais e tendentes a co-
piar o que há de pior em sistemas penais 
estrangeiros, ‘tais como o law and order, 
a tolerância zero e outras tendências to-
talitárias e voltadas a um direito penal 
máximo, ilimitado e com características 
medievais’. Entretanto, alguns doutri-
nadores oferecem uma terceira via à dis-
cussão. A alternativa que respeitaria os 
direitos constitucionais do condenado e 
colaboraria com a diminuição dos crimes 
sexuais seria transformar a castração quí-
mica em um direito; o preso poderia optar 
pela liberdade em troca do tratamento, 
que cumpriria, segundo os doutrinadores 
que defendem tal posicionamento, a fun-
ção da pena de ressocialização do conde-
nado e a prevenção geral de crimes.

Por Camila Oliveira.
Graduada em comunicação social pela UESC, 

especialista em vídeo documentário e bacharelanda 
em Direito pela FTC/Itabuna.

A Castração química e os
Princípios Constitucionais 

camimeira@gmail.com 
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Deve-se excluir, por óbvio, a prova an-
tecipada que não se pode repetir na fase 
processual. Muitas provas, pela urgência, 
devem ser colhidas de imediato e a prova 
antecipada é uma delas. Aqui não há pro-
blema, pois o contraditório é real. O mesmo 
fundamento é utilizado na análise da prova 
cautelar, entretanto, com maior prudência, 
pois em casos que tais, admite-se o contra-
ditório diferido. 

As demais provas colhidas no inquérito 
policial nem sequer devem ser lidas pelo 
juiz para que não seja contaminado com 
“os males da caixa”. Na visão de Aury Lo-
pes Jr ., o inquérito deve desentranhado do 
processo, enquanto isso não se efetiva, os 
magistrados não devem ler o inquérito poli-
cial: “Enquanto não tivermos essa exclusão 
física, aos juízes conscientes só lhes resta 
fazer o seguinte: não ler o inquérito e, por 
decorrência lógica, não valorá-lo na senten-
ça (nem mesmo a título de ‘cotejando’). Mas, 
sublinhe-se, o mais importante é: juízes, 
não leiam os autos do inquérito, julguem a 
partir da prova colhida em contraditório”. 

A idéia do Professor Aury Lopes Jr., 
pode ser metaforicamente resumida na 
seguinte expressão: “juízes não abram a 
caixa de Pandora do processo penal”, nem 
mesmo com o objetivo de buscar esclareci-
mentos ou dirimir qualquer dúvida.

Esse é um grande risco. No momento em 
que o magistrado busca dirimir suas dúvi-
das com base nos elementos da “caixa de 
Pandora”, restará contaminado e acabará 
decidindo com base no sistema inquisitório. 

Ora, se o sistema acusatório prestigia 
o “in dúbio pro reo” ao dirimir sua dúvida 
com base no inquérito, o magistrado acaba 
restringindo tal garantia e julgando com 
base no sistema inquisitivo.

Devemos ir além... Se por um motivo 
ou outro o Magistrado tiver contato com o 
inquérito policial deve declara-se suspeito 
para julgar o feito. Somente assim podere-
mos falar em imparcialidade, em isenção 
no julgamento do mérito da causa. 

Isso é mais grave no Tribunal do Júri 
tendo em vista que os jurados não funda-
mentam suas decisões, julgam pelo “senti-
re” pelo que consegue perceber o nervo óp-
tico, pela percepção dos sentidos.

Em que pese a firmeza de tal argumen-
to, é comum a leitura de peças do inquéri-
to policial, principalmente pelo Ministério 
Público que busca a qualquer custo e deses-
peradamente confirmar sua “tese acusató-
ria”, que neste momento deveria chamar-
se “tese inquisitória”.

O Magistrado prudente deveria esclare-
cer que qualquer referência ou leitura de 
peças do inquérito em plenário ensejaria a 
nulidade do Júri, pois os jurados estariam, 
de igual forma, contaminados com os “ma-
les da caixa de Pandora”.  

E por que nada disso acontece na práti-
ca? Por que as desgraças da caixa de Pan-
dora continuam a trazer calamidades para 
a ação penal?

Acho que falta coragem para quebrar 
paradigmas...

O inquérito policial é a caixa de pandora 
do processo penal. O magistrado, nem por 
curiosidade, deve abri-la. Pois se assim o 
fizer, todas as calamidades que foram pro-
duzidas no inquérito, ou seja, toda prova 
produzida sem o crivo do contraditório será 
espalhada pelo ar e, de forma virulenta, 
contaminará o Magistrado.

Ao tentar fechar a caixa, diz a mitologia, 
Pandora percebeu que caixa estava vazia. 

Era tarde demais... 
O mesmo ocorre com o Magistrado que 

tem contato com inquérito policial, todos os 
males já estão arraigados, ainda que incons-
cientemente, e amalgamados em sua alma. 

Porém, como diz a lenda: a “esperança” 
permaneceu presa junto à borda da cai-
xa. A esperança aqui é representada pela 
consciência do Magistrado em não valorar 
a prova do inquérito, não deixar contami-
nar-se com os males da caixa de Pandora 
do processo penal. Em Voltaire fica o nosso 
desejo: “Um dia tudo será excelente, eis a 
nossa esperança; hoje tudo corre pelo me-
lhor, eis a nossa ilusão”.

1 LOPES JR, Aury. Direito processual penal e sua confor-
midade constitucional. 3ª. ed. Vol I. Rio de Janeiro, Lumem 

Juris, 2008, p. 535.

Por Fabiano Pimentel.
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Paulo Sérgio Bomfim

No último dia 4, os dirigentes da Fun-
dação de Atenção à Saúde Pública (FASI) 
que administra o Hospital de Base Luiz 
Eduardo Magalhães (HBLEM) convocaram 
membros da impressa regional para prestar 
esclarecimentos sobre o Hospital de Base à 
população itabunense.

A prestação de contas do Hospital acon-
teceu durante um almoço no auditório do 
Palace Hotel patrocinado pelo Grupo de 
Ação Comunitária (GAC), que tem como co-
ordenador Cléber Moreira Lima.

O Hospital de Base é um hospital de 
médio porte que presta gratuitamente ser-
viços públicos na área de saúde de âmbito 
municipal e regional. É, portanto, grande 
receptora de pacientes de cidades não só da 
região, bem com de outros estados como Mi-
nas Gerais e Espírito Santos. Dessa forma, 
essa grande demanda de pacientes trazidos 
de 121 municípios baianos e até de outros 
para o HBLEM, na maioria dos casos já 
terminais, justificaria o alto índice mortan-
dades no Hospital. Esse índice elevado de 
óbitos no Base, os problemas financeiros, 
são motivos de difamações e muitas vezes 
má interpretações. A necessidade de uma 
divulgação ampla dos serviços e gastos 
anuais do mesmo é muito importante e esse 
trabalho começou a dar seus primeiros pas-
sos em janeiro quando foi divulgado em um 
jornal regional Relatório de 1 (um) ano da 
atual diretoria  e prossegue agora com esse 
encontro com a imprensa regional.

Segundo o vice-diretor médico doutor 
Paulo Cesar Medaur, o Hospital de Base Luiz 
Eduardo Magalhães é o que menos recebe, no 
Estado, porém o que mais produz. “Outros 
hospitais produzem apenas 30% do que rece-
bem, já o nosso Base produz 80%, declara o 
médico. Na ocasião, o diretor-presidente pro-

fessor Antonio da Silva Costa, lembrou aos 
presentes como foi encontrado o Hospital de 
Base pela gestão atual – como higiene precá-
ria, alto índice de infecção e totalmente aban-
donado. O Professor Costa afirmou ainda que 
a receita que o HBLEM recebe é menor que 
as despesas gastas. “Os recurso liberados são 
insuficientes para os serviços prestados, te-
mos um déficit mensal de R$ 350 mil”.

Alguns esclarecimentos que fora pres-
tados à imprensa pela Diretoria da Funda-
ção de Atenção à Saúde Pública (FASI) que 
administra o Hospital de Base Luiz Eduar-
do Magalhães (HBLEM):

- No ano de 2009, por força de Convênio 
assinado com o Governo do Estado através 
a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, 
recebe repasse mensal no valor de R$ 
1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil 
reais) para execução das ações e serviços 
de Média Complexidade Ambulatorial e/ou 
hospitalar aos usuários do Sistema SUS;

 - O hospital funciona em regime de res-
sarcimento, ou seja, trabalha em um mês 
para receber o repasse correspondente ao 
valor acima citado, no outro, e assim proce-
de com os seus fornecedores;

- Em face de tal modelo, qualquer des-
vio de data resulta em transtorno, com re-
flexos em cadeia, podendo ocorrer até desa-
bastecimento;

- A manutenção dos equipamentos do 
HBLEM torna-se mais onerosa que outros 
hospitais do gênero em virtude da idade dos 
mesmos que em sua maioria vem da data 
de sua inauguração;

- A prestação de serviço a saúde é cara 
e não se pode pensar em lucratividade como 
qualquer outra atividade econômica, a re-
compensa é social. Lida-se com vidas e não 
se pode deixar o atendimento para depois.

A Direção do Hospital
de Base presta contas

Em eleições meramente protocola-
res, O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e o Supremo Tribunal de Federal (STF) 
elegeram seus presidentes e vices.

No TSE, foram eleitos Ricardo Lawan-

dowski, como presidente, e Cármen Lúcia, 
vice. Lawandowski irá, portanto, presidir o 
processo eleitoral de outubro deste ano. No 
STF, serão eleitos Cezar Peluso, como pre-
sidente, e Carlos Ayres Britto, como vice.

TSE e STF elegem presidente e vice

Em um mundo onde recebemos todos os dias, através dos diversos meios 
de comunicação, uma carga enorme de mediocridades, temos o prazer de ter o 
DIREITOS. Nele, tudo é feito com qualidade e respeito aos seus leitores.

Selma Maria, Comerciante. Salvador – Bahia.
 
 Prezado Sr. Vercil, o DIREITOS a cada edição vem se superando. Que-

ro ver até onde irá esta superação. Parabéns pela qualidade do jornal.
 Silas Viana, Advogado. Feira de Santana – Bahia.

 Sr. Editor, gosto muito de ler o Jornal DIREITOS, mas acho que vocês 
pecam quando não colocam uma coluna de consulta sobre o Direito Previdenci-
ário. Pense nisso.

 Paulo Cesar. Estudante de Direito. Ilhéus – Bahia.
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A Câmara Legislativa do Distrito Federal 
aprovou, em primeiro turno, emenda que per-
mite eleição indireta para governador e vice 
em caso de vacância dos cargos nos últimos 
dois anos de mandato. Para valer, a nova lei 
ainda precisa ser aprovada em segundo tur-
no pelo plenário, com votos de dois terços dos 
deputados distritais, em dez dias. 

A emenda, que foi aprovada por 19 votos, 
altera a Lei Orgânica do Distrito Federal, 
que prevê, em caso de impedimento do go-
vernador, que o cargo deve ser ocupado, na 
ordem, pelo vice, pelo presidente da Câmara 
Legislativa ou pelo presidente do Tribunal de 
Justiça. A mesma emenda já havia sido apro-
vada nesta quarta, por unanimidade, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e pela 
Comissão Especial da Casa. 

O deputado federal ACM Neto 
(DEM) entregou à Mesa Diretora da 
Câmara Federal o substitutivo ao 
projeto de reforma do Conselho de 
Ética da Casa. Neto fez várias altera-
ções ao texto oriundo da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). Entre 
as medidas sugeridas pelo deputado 
está a que proíbe parlamentares que 

tenham sido condenados por senten-
ça penal, mesmo que não transitada 
em julgado, a participarem do órgão, 
bem como os que exercem o mandato 
na condição de suplentes.

Além disto, o texto prevê que só 
membros da CCJ, que é a comissão 
mais importante da Câmara, podem 
ser membros do órgão. O substituti-

vo prevê penas mais duras, como a 
ampliação da suspensão do manda-
to, que antes estava limitada a 30 
dias – o texto estabelece agora o pra-
zo de até seis meses. Outra proposta 
é a que prevê o ressarcimento ao erá-
rio de qualquer vantagem indevida, 
independentemente da aplicação de 
qualquer sanção disciplinar. 

Câmara do DF aprova em 1º turno 
eleição indireta para governador

ACM Neto apresenta proposta
que muda Conselho de Ética

1- Accipiens = Pessoa que recebe 
    pagamento; recebedor.
2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando 

sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.

Advogado do Diabo.
Antigamente, durante o processo de canonização pela Igreja 

Católica havia um Promotor da Fé (Latim Promotor Fidei), e um 
Advogado do Diabo (Latim advocatus diaboli), papéis desempe-
nhados por advogados nomeados pela própria Igreja. O primeiro 
apresentava argumentos em favor da canonização o segundo fa-
zia o contrário, ou seja, argumentava contra a canonização do 
candidato; era seu dever olhar sem paixões o processo, procuran-
do lacunas nas provas de forma a poder dizer, por exemplo, que 
os milagres supostamente feitos eram falsos, etc.

O ofício de Advogado do Diabo foi estabelecido em 1587 e 
foi abolido pelo Papa João Paulo II em 1983. Isto causou uma 
subida dramática no número de indivíduos canonizados: cerca 
de 500 canonizados e mais de 1300 beatificados a partir desta 
data, enquanto apenas houvera 98 canonizações no período que 
vai de 1900 a 1983. Isto sugere que os Advogados do Diabo, de 
fato, reduziam o número de canonizações. Alguns pensam que 
terá sido um cargo útil para assegurar que tais procedimentos 
não ocorressem sem causa merecida, e que a santidade não era 
reconhecida com muita facilidade.

8º Dica 
É desaconselhável o advogado iniciar a profissão 

dedicando-se a especialidade em qualquer ramo do 
direito, porque tal implica óbice ao bom desempenho 
de seu ofício e dificuldade na formação de clientela. 
Não que a especialização, tendência universal de to-
das as profissões, não seja necessárias, imprescindí-
vel. Se exercício, contudo, pressupõe perícia, aperfei-
çoamento técnico, eficiência, experiência, reputação, 
que só se conquista com o tempo.

9º Dica 
A especialização, que, em regra, constitui a cul-

minância da carreira, é geralmente adquirida numa 
segunda ou última etapa da profissão. Ele há de ser 
antecedida de uma base multidisciplinar, teórica 
e prática, haurida em outros ramos da disciplina, 
abrangentes de variadas atividades judiciais.

10º Dica 
Na vida, nossos atos e a materialização de nossa 

vocação e sonhos estão condicionados por fatores ma-
teriais e econômicos. Muitas e muitas vezes, na profis-
são não fazemos o que desejamos. Somos escravos de 
nossas necessidades materiais. Por isso mesmo, sem 
arbítrio e sem liberdade para opções ou escolhas.

11º Dica 
Inadmissível é que, sob especiosa alegação de 

amplo direito de defesa e de que ninguém é obrigado 
a autoincriminar, o profissional instrua patrocinado 
a distorcer fatos, mude a versão realmente ocorrida, 
como o que confunde e desserve à Justiça e comete 
infrações éticas. 

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Bendito Calheiros Bomfim.

OAB após anular prova marca nova data

Clube desiste de testar voto eletrônico impresso

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de-
cidiu anular as provas da segunda fase do exame 
unificado da entidade, que ocorreram no dia 28/02, 
em todo o País. A medida foi aprovada depois que 
foi constatada a irregularidade em Osasco em São 
Paulo durante a aplicação da prova - prático profis-

sional de direito penal: um rapaz foi flagrado com 
as respostas do exame. A nova prova será aplicada 
dia 11 de abril e não haverá custos extras para os 
cerca de 18.500 candidatos. A decisão foi tomada 
pelo colégio de presidentes da OAB, que das sancio-
nadas da OAB, que se reuniu em Brasília. 

Não é dessa vez que o Brasil terá sua pri-
meira eleição com voto eletrônico impresso con-
ferível pelo eleitor. Ao contrário do que estava 
previsto e foi informado pela revista Consultor 
Jurídico, a diretoria do Clube Harmonia voltou 
atrás na sua decisão de testar o sistema que 

será obrigatório nas eleições de 2014 e retornou 
a opção do voto eletrônico. Na segunda-feira 
(15/3), os 2.600 sócios escolheram 81 conselhei-
ros para a diretoria do tradicional clube de tê-
nis apenas com o voto eletrônico conhecido já 
nas eleições.
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Um restaurante de Porto Alegre 
terá de pagar uma indenização de R$ 
2 mil, por danos morais, a uma mulher 
cujo nome não foi revelado que mordeu 
uma barata em meio à comida servida. 
A decisão foi tomada pela 2ª Turma Re-
cursal Cível do Rio Grande do Sul e re-

forma a sentença de primeiro grau que 
havia negado a pretensão da autora. Na 
ação, a reclamante narrou ter mordido 
o inseto em meio a uma garfada de fei-
jão com massa. Depois de cuspir parte 
da barata no guardanapo, ela sentiu-se 
mal e foi ao banheiro vomitar.

               A primeira sustentação 
oral por meio de videoconferência foi 
feita em outubro de 2004. Desde então, 
o Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião, que abrange os Estados do Sul do 
país, já fez mais de 400 audiências uti-

lizando o sistema, que teve sua imple-
mentação concluída nas 55 subseções 
que compõem o tribunal no fim de 2009. 
Por ora, no entanto, é a única Corte a 
usar a tecnologia em larga escala. (Va-
lor Econômico).

O deputado federal Roberto Brito 
(PP), esteve nos últimos dias visitando 
vários municípios do extremo sul baiano, 
ele chegou acompanhado do seu assessor 
Fábio Lima, que é pré-candidato ao cargo 
de deputado estadual pelo PTdoB.

No extremo sul, o deputado, que é 
ex-prefeito de Jequié (BA) e está em seu 
primeiro mandato na Câmara Federal, 
visitou os municípios de Belmonte, Porto 
Seguro, Eunápolis, Itabela, Itamaraju e, 
na noite desta quinta-feira, 14 de janeiro, 
esteve em Teixeira de Freitas, onde per-
maneceu até a manhã desta sexta-feira, 
para cumprir agenda e se encontrar com 
o prefeito teixeirense Aparecido Staut. 
Roberto Brito é presidente da Comissão 
de Legislação Participativa e declarou 
que veio ao extremo sul da Bahia para 
fechar parcerias com as prefeituras “par-

cerias para trazer verbas e emendas para 
o extremo sul, aqui (no extremo sul baia-
no) eu quero fazer um trabalho político e 
social”, disse o deputado federal. 

Fábio Lima, que é assessor do depu-
tado federal, foi apresentado como pré-
candidato ao cargo de deputado estadual, 
em que atuaria em uma “dobradinha” 
com Roberto Brito. Fábio diz que ingres-
sou na carreira política há 23 anos, quan-
do foi presidente de grêmio estudantil 
em Itabuna (BA) e presidente da União 
dos Estudantes Secundaristas, também 
em Itabuna. Fábio Lima declarou que é 
uma honra ter o apoio de Roberto Brito, a 
quem ele desprende grande admiração e 
a quem pretende seguir como exemplo de 
vida política. De Teixeira de Freitas, os 
dois seguirão para Guaratinga, Itabuna 
e Ilhéus, no sul do estado.

A Associação dos Juízes Federais (Aju-
fe) terá na disputa pelo cargo de presidente 
o juiz federal substituto da 3ª Vara de Exe-
cuções Fiscais de Porto Alegre, Gabriel de 
Jesus Tedesco Wedy, e a juíza federal titu-
lar da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, Solange Salgado da 
Silva Ramos de Vasconcelos. A votação está 
marcada para o próximo dia 27 de abril.

Na última terça-feira (16/3), a associa-
ção soltou nota informando as candidatu-
ras das chapas Muda Ajufe, encabeçada 
por Wedy, de oposição, e Ajufe Unida, co-
mandada por Solange, defendendo a situ-
ação. Ambas concorrerão às eleições para 
a Diretoria e Conselho Fiscal da Ajufe 

que conduzirão os trabalhos da entidade 
no biênio 2010/2012.

As candidaturas ainda não foram 
homologadas. De acordo com o edital e 
com o estatuto da entidade, os nomes que 
compõem as chapas concorrentes serão 
agora submetidos à Comissão Eleitoral. 
Até esta sexta-feira (19/3), a Comissão 
divulgará, por meio de comunicado ele-
trônico endereçado a todos os associados, 
as nominatas das chapas e os nomes dos 
candidatos ao Conselho Fiscal que tive-
ram suas inscrições homologadas.

Para as três vagas do Conselho Fiscal 
da Ajufe concorrem sete juízes, por meio 
de candidaturas avulsas. 

Mulher morde barata no feijão

Sustentação por videoconferência

Deputado Roberto Brito e
seu assessor Fábio Lima visitam 

o extremo sul da Bahia

Duas chapas disputam
o comando da Ajufe

1- Aposentei-me de modo proporcional em novembro de 1998. Apesar 
disto, não parei de trabalhar e continuo contribuindo com o teto máxi-
mo. Posso requerer a correção da aposentadoria?  Jeferson Santos.

Resposta
Não existe previsão legal para aproveitar os valores de contribuição posterio-

res à aposentação. Existe uma proposta de lei no sentido de possibilitar a todos 
aqueles que se aposentaram e continuam a trabalhar, o direito de aproveita as 
novas contribuições para otimizar o valor do benefício, entretanto, nada foi ma-
terializado a esse respeito.

2 - Tenho 57 anos e 180 contribuições. Ouvi dizer que para me apo-
sentar é necessário ter 180 contribuições, é verdade? Renata Lima.

Reposta
A aposentadoria por idade será concedida ao segurado, inclusive o domés-

tico, que completar 65 anos e para a segurada que completar 60 anos de idade. 
Para os trabalhadores rurais, esses limites são reduzidos em cinco anos. Para 
obtenção do benefício o segurado deverá comprovar, este ano, que prestou 174 
contribuições à Previdência Social. A partir do ano 2011 a número exigido será 
de 180 contribuições.

*Advogado da FV Advogados Associados e Professor de Direito Previdenciário, 
Direito Civil, Direito do Consumidor na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

e Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC).

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Previdenciário para 
o Dr. Francisco Valdece, encaminhar para direitos@jornaldireitos.com.br 

Inscrições: 1/3/2010 a 30/3/2010
Quantidade de Vagas: cadastro de reserva 
Nível: médio e superior 
Cargos: Oficial Judiciário e Técnico Judiciário
Remuneração Inicial: R$ 2.571,00
Edital: http://www.gestaodeconcursos.com.br 

As inscrições para os concursos da Caixa Econômica Federal (CEF) serão 
abertas na próxima sexta feira, dia 19, e se estenderão até o dia 6 de abril. As 
inscrições devem ser feitas pelo site www.cespe.unb.br sendo que a taxa é de 
R$ 27,00 para nível médio e R$ 60,00 para nível superior.

De acordo com a Caixa, os concursos são para a formação de cadastro re-
serva em todos os estados do País. Os salários variam de R$ 1.452 a 6.571.

As vagas para o nível médio são para o cardo de técnico bancário. O salá-
rio é de R$ 1.452 para uma carga horária de 30 horas semanais.

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil entregou ao Senado 33 propostas 
de emendas ao projeto do novo Có-
digo de Processo Penal (Decreto-lei 
3.689/41). Segundo o presidente da 

entidade, Ophir Cavalcante, a ideia 
é contribuir para o equilíbrio no pro-
cesso entre as partes envolvidas. A 
proposta será votada pela Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado.

O Conselho Nacional de Justiça 
promoveu encontro com o objetivo 
de padronizar os serviços dos juiza-
dos do país, de forma que as práticas 
cartorárias sigam um mesmo modelo. 
De acordo com o Jornal do Commer-
cio, as atividades serão coordenadas 

pela conselheira Morgana Richa e 
executadas pelos juízes Adriana Ra-
mos de Mello, do Rio de Janeiro, Lu-
ciane Bortoleto, do Paraná, Renato 
Magalhães, do Rio Grande do Nor-
te, e Maria Thereza Sá Machado, de 
Pernambuco. 

OAB entrega propostas para o novo CPP

Padronização nos Juizados

Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais

Inscrições para concurso da Caixa

Por Francisco Valdece Ferreira de Sousa*
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Diretor da Emasa deverá
explicar aumento da água

Câmara aprova 
adequação de

conselhos a nova 
legislação

Reajustes inesperados de até 300%, 
aumento de consumo sem explicações e 
falta de informações sobre o que é real-
mente cobrado na conta de água da Ema-
sa. Esses são os pontos de dúvidas que os 
vereadores de Itabuna querem ver sana-
dos na próxima quarta-feira (24), com as 
explicações do diretor-presidente da Em-
presa Municipal de água e Saneamento 
(Emasa), o engenheiro Alfredo Melo.

O convite para que o diretor vá à Câ-
mara Municipal prestar os esclarecimen-
tos foi formulado pelo vereador Wences-
lau Júnior, após relatar no plenário casos 
em que consumidores não mudaram seus 
padrões de uso da água mas a conta vem 
aumentando seguidamente, em índices 
que fogem à normalidade. “Pessoas que 
não passaram a consumir mais, não pos-
suem hidrômetro, e a conta saltou de 
poucos reais para mais de R$ 100,00”, de-
nuncia Wenceslau.

Quem também denunciou aumen-
tos abusivos nas contas de água foi o 
vereador Gerson Nascimento. Segundo 
ele, depois de receber as reclamações 
de vários moradores, foi procurar saber 
o porquê desses aumentos, que não fo-
ram autorizados pela Câmara. “Soube 
que isso ocorreu devido a um recadas-
tramento. Só que não há como aceitar 
esses aumentos, já que o Legislativo au-
torizou, em 2009, um reajuste. Esse, é 
legal. Os outros, queremos saber quem 
autorizou”.

Wenceslau também chamou a aten-
ção para o fato de a Emasa não informar 
na conta quanto o consumidor paga por 
metro cúbico de água. “Pelo menos, nas 
contas que pesquisei, não vi essa infor-
mação. Assim,qualquer consumidor que 
quiser, pode acionar a Justiça, com base 
no Código de Defesa do Consumido, para 
questionar esses dados”.

Dois projetos, um de autoria do vereador 
Wenceslau Júnior (002/2010) e outro mandado 
pelo Executivo (003/2010), foram aprovados na 
sessão de quinta-feira (18), por unanimidade 
dos presentes. Os dois projetos visam revogar 
as leis municipais 1.715/95 e 1.961/2004, que 
tratam dos conselhos municipais de Assistência 
Social (CMAS) e o dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Itabuna, nessa ordem. 

As alterações foram necessárias para que o 
município continue com a gestão plena do Sis-
tema Único de Assistência Social (SUAS), após 
a unificação promovida pelo governo federal de 
todos os programas numa única chancela. As 
relatorias foram dos parlamentares Claudeva-
ne leite (002/10) e Milton Gramacho (003/10), e 
foram aprovados em regime de urgência.

Depois de apresentar as 10 metas 
de nivelamento do Judiciário para o 
ano de 2010, em São Paulo, o presi-
dente do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) e Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Gilmar Mendes, lan-
çou a Meta Zero. A meta consiste em 
acabar com presos em delegacia de 
polícia. Hoje o Brasil tem 56.514 pre-
sos nessa situação, sendo que os Es-
tados onde há mais detentos nessas 

condições são: Paraná, com 15.274, 
Minas Gerais 11.326, São Paulo 9.400 
e Bahia 6.069. 

O Conselho Nacional de Justiça 
decretou que 2010 é o ano da justiça 
Criminal. Por conta dos números po-
lêmicos divulgados sobre superpopu-
lação em prisões, presos provisórios e 
mandados não cumpridos, modernizar 
o sistema criminal é o principal desa-
fio do Poder Judiciário.

A Comissão de educação do Se-
nado aprovou no último déia 6, em 
caráter terminativo, o projeto de Lei 
do senador Tasso Jereissati (PDSB-
CE) que prevê aumento do benefício 
do Bolsa Família em que as crianças 
em  idade escolar tenham um bom de-
sempenho educacional. O governo não 

conseguiu impedir a votação da maté-
ria, que agora segue para apreciação 
da Câmara.

O projeto poderá ajudar a oposição 
a derrubar as suspeitas de que seu can-
didato à sucessão presidencial, no caso 
o tucano José serra, planeja acabar 
com o Bolsa Família, caso seja eleito. 

X SIMPÓSIO DE DIREITO
CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO

Realização: Múltipla – Difusão do Conhecimento.
Local: Hotel Pestana em Salvador – Bahia.
Dias: 26 e 27 de Março de 2010
Informações: www.portalmultipla.com.br 
O X Simpósio de Direito Constitucional Tributário está sendo considera-

do o maior evento de Direito Constitucional do País. E contará com os maio-
res “cabeças” do Direito Constitucionalista e Tributarista brasileiro, como: 
A Ministra do STF Carmem Lúcia, os Ministros Luiz Fux e Cesar Ásfor 
Rocha do STJ, do Advogado e Vice-Prefeito de Salvador Edvaldo Brito 
Doutor e Livre-Docente pela USP. Além dos baianos Fred Didier Júnior 
Mestre em Direito pela UFBA, Doutor pela PUC/SP, Professor da UFBA, 
Professor da Rede LFG, Professor-Coordenador da Pós-graduação em Pro-
cesso Civil da JusPODIVM, Diretor Acadêmico e Professor da Faculdade 
Baiana de Direito e  Gamil Foppel Advogado, Mestre em Direito Públi-
co pela UFBA, Doutorando pela UFPE, Coordenador do Núcleo de Ciências 
Criminais e Professor da Faculdade Baiana de Direito, Professor e Coorde-
nador da Pós-Graduação em Ciências Criminais  do JusPODIVM e Professor 
da UFBA., dentre outros.

Conselho Nacional de Justiça

Projeto tucano é aprovado por comissão


