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DECISÕES

De acordo com Jucá, as propostas 
precisam ser debatidas no Senado

Para Romero Jucá, projeto Ficha 
Limpa não será aprovado sob pressão

O líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (foto), PMDB-RR, 
afirmou na última quarta-feira  
que não votará o Projeto Ficha 
Limpa sob pressão. Ele não des-
cartou também a possibilidade de 
haver mudanças no texto aprova-
do na terça-feira (11/5) pelos de-
putados. O projeto Ficha Limpa 
tem como objetivo impedir a can-
didatura de políticos condenadas 
que já tenham condenações na 
Justiça. 

Auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez

Comissão da Verdade terá 
2 anos para apurar crimes 
contra direitos humanos

Presidente do TSE pede
mais coerência em coligaçõesAnteprojeto do novo CPC sofre mudanças 

pouco antes da entrega em 8 de junho

Sérgio Carneiro quer 
incluir defensores 
públicos no Quinto 
Constitucional

O deputado federal Sérgio Car-
neiro (PT) protocolou na Câmara 
uma proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) propondo a modificação 
do artigo 94 da Constituição Federal.
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ENTREVISTA

DIREITOS - Qual a sua visão 
sobre o cenário político baiano?

Renato Costa - A Bahia pas-
sa por um momento administrativo 
ruim, com graves problemas; com o 
desenvolvimento contido, aumento 
da violência e a piora da segurança 
pública. Saúde e educação pública 
deficientes e muitas outras ques-
tões.

DIREITOS - O senhor acha que 
o sul da Bahia é bem representa-
do na Assembléia Legislativa?

Renato Costa - São 63 deputa-
dos estaduais e a região cacaueira é 
muito pouco representada. Os elei-
tores precisam ter mais cuidado ao 
escolher seus candidatos.

DIREITOS - Como o senhor vê 

o crescimento da candidatura do 
ex-ministro Geddel? 

Renato Costa - Vejo com alegria, 
pois é o melhor candidato, o mais pre-
parado e o mais dinâmico. Seu nome 
está cada dia mais forte.

DIREITOS - No cenário de 
eleição do ex-ministro Geddel, 
quais as suas expectativas para a 

saúde pública no sul da Bahia?

Renato Costa - Geddel é prepa-
rado, tem garra e tem projetos para 
Saúde, Educação e Segurança.

As duas cidades pólos do sul da 
Bahia são, Itabuna e Ilhéus. Ambas 
com hospitais públicos, o HBLEM em 
Itabuna e o Regional em Ilhéus, que 
precisam ser reativados com investi-
mentos em equipamentos e recursos 

humanos. Isto Geddel compreende 
muito bem.

DIREITOS - Qual a sua men-
sagem para os itabunenses neste 
ano do Centenário da cidade.

Renato Costa - Itabuna faz 100 
anos e tem pressa na retomada do 
seu desenvolvimento.

Do ponto de vista da vida urba-
na, Itabuna precisa de um ousado 
projeto de Saneamento Urbano que 
inclui um sistema de abastecimento 
de água suficiente para todos os ita-
bunenses.

No mais, é desejar que a paz reine 
em todos os lares desta linda cidade. 
Que os jovens vislumbrem um futu-
ro melhor que o presente, e que não 
esqueçam do passado, pois um povo 
não pode esquecer da sua história.

Parabéns Itabuna. 

Renato Borges da Costa nasceu no Sudoeste 
Baiano, na cidade de Itiruçú. Ainda crian-
ça chegou a Itabuna, acompanhando sua 

família, que eram comerciantes em busca de um 
centro urbano mais movimentado. O empreendi-
mento foi instalado na Avenida Cinquentenário, 
onde existe até hoje a Loja Vitória, já passando 
da terceira para a quarta geração familiar.

 Estudou o primário com a Professora Edith 
Araújo, ali na Primeira Igreja Presbiteriana, na 
Rua Inácio Tosta, em Itabuna. Fez admissão ao 
Ginásio no Colégio da Divina Providência, onde 
cursou a 1ª. Série. Daí foi para Ginásio Taylor 
Egídio, na cidade de Jaguaquara, como aluno in-
terno, nos idos de 1956. Posteriormente foi es-
tudar em Salvador, no Colégio 2 de Julho, onde 
concluiu o Ginásio e o Cientifico (equivalente ao 
2º. Grau, nos dias atuais).

Sempre Exercendo a prática médica na sua 
plenitude, nunca se distanciou dos mais caren-
tes, buscando atenuar os efeitos da triste rea-
lidade social. Entendeu que participando das 
decisões políticas poderia contribuir mais do 
que apenas sendo um médico. Foi Vice-prefeito 
de Itabuna, tendo se candidatado três vezes a 
Prefeito (1992 1996 e 2004). Em 1994 elegeu-se 
deputado Estadual, reelegendo-se em 1998. Não 
conseguiu se reeleger em 2002 e em 2006 tentou 
mais uma vez, ficando na Primeira Suplência do 
PMDB. 

Agora em 2010, tentará retornar à Assem-
bleia Legislativa da Bahia, onde deixou a sua 
marca, plenamente reconhecida, de competên-
cia e dignidade, sempre erguendo essa bandeira, 
mostrando a toda a sociedade baiana que é possí-
vel estar na vida pública de forma decente.

COM O PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL PELO PMDB RENATO COSTA

Falta representatividade
política do Sul da Bahia na 
Assembléia Legislativa

É preciso que o eleitor 
vote nos candidatos 
da região, pois temos 
poucos representantes 
na Assembléia 
Legislativa

“ “
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O título advém de adágio po-
pular dos Estados Unidos, mas 
que poderia ser tranquilamente 
“importado” para o nosso país.

Imaginemos que nosso cida-
dão tenha por interesse a imobi-
lização do capital na aquisição de 
bens imóveis rurais e urbanos, 
pois logo terá obrigação de pagar 
ITR e IPTU, respectivamente. 

Imaginemos ainda que tais 
imobilizações signifiquem inves-
timentos e nosso cidadão opte, 
assim e, por exemplo, alugar os 
referidos bens imóveis, de forma 
que deverá pagar, sobre o aluguel 
percebido, o respectivo IR. 

Vamos além – literalmente – 
porque nosso pacato cidadão “re-
solve morrer”. Figura estranha ao 
seu lado estará no caminho “entre 
os mundos”, pois o Fisco, como 
bom publicano, lá estará para 
arrecadar o ITCMD, em razão do 
evento morte, sobre o espólio dei-
xado pelo falecido e pacato contri-
buinte.

O fatalismo nem mesmo se 
torna necessário para o que se de-
seja ilustrar, pois caso nosso con-
tribuinte, vivo e saudável, resolva 
apenas doar qualquer dos bens 
imóveis num gesto de gratidão, 
lá estará o Fisco, posto tal tribu-
to (ITCMD) também apresentar 
como hipótese de incidência a do-
ação de bens e direitos.

Ora, se na morte ou na doação 
o Fisco lá estará para “recolher” 
quem dirá na venda dos tais bens 
imobilizados! Certamente que na 
venda dos referidos bens por valor 
superior ao valor da aquisição, ou 
seja, no lucro resultante da venda, 
o Fisco desejará sua “parte” sobre 
o lucro da venda dos bens imóveis 
na forma do ganho de capital no 
pagamento do IR.

Caso nosso pacato contribuinte 
tivesse necessidade da realização 
de empréstimo para a compra dos 
referidos bens imóveis incidiria o 
IOF (operação de crédito), e o mes-
mo ocorreria na realização do segu-
ro sobre os mesmos bens (incidên-
cia do IOF, operação de seguro).

Tais questões nem mesmo 
ilustram a cadeia produtiva e exor-
bitante incidência de taxas, con-
tribuições e demais impostos. Ser-
vem apenas para demonstrar que, 
assim como a morte, o pagamento 
de tributos também é inevitável no 
Estado Democrático de Direito.

Mas veritas rest in puteo, por-
que o pior está na escuridão e nas 
profundezas e detalhes das for-
mas para realização e composição 
dos pagamentos. 

Saberia dizer se na importa-

ção de produtos industrializados, 
além do valor da operação, o pró-
prio valor do Imposto de Impor-
tação (II) e despesas de aduana 
compõem a base de cálculo para a 
incidência e pagamento do IPI? 

Saberia dizer se na circulação 
de mercadoria de produto impor-
tado não só valor da operação, 
mas o valor pago com o IPI, II, 
despesas de aduana, e o IOF tam-
bém compõem a base de cálculo do 
ICMS? 

Saberia dizer se, em deter-
minadas situações, a própria alí-
quota do ICMS compõe a base de 
cálculo para a incidência e paga-
mento do mesmo ICMS? A lista 
é longa... 

Até mesmo por presunção se 
paga tributo no Brasil quando, por 
exemplo, a montadora de veículos 
paga ICMS e o IPI antes mesmo 
que ocorra a venda do veículo, afi-
nal, ainda será remetido ao con-
cessionário e posto à venda.

Já verificastes se no seu mu-
nicípio se torna necessário o pa-
gamento do ITIV na compra de 
bem imóvel em construção (na 
planta), imóvel que ainda não 
existe e que nem mesmo apre-
senta inscrição municipal da uni-
dade adquirida para efeitos de 
pagamento e quitação. Mais uma 
vez, a lista é longa...

Acreditem. Do que aqui foi 
exposto, e em defesa do Fisco – 
nosso amigo inseparável – tudo 
está devidamente amparado por 
nossa Constituição Cidadã ou, e 
ao menos, defendido pelo nosso 
Superior Tribunal de Justiça e 
Supremo Tribunal Federal.    

Direito à saúde, à moradia, ao 
idoso, ao consumidor, ao trabalho 
e vida digna... Bem, que tal expli-
carem melhor a forma de pagar os 
tributos? Que tal detalharem, na 
aquisição dos bens e direitos, o va-
lor do bem ou direito adquirido e, 
separadamente, o valor do que se 
paga na forma de tributos?

Seria ao menos interessante 
que o administrado cidadão con-
tribuinte soubesse quando paga 
tributos, a forma como paga, e 
quanto é pago. Assim, talvez, 
deixasse de ser tão pacato e mui-
to mais exigente com seu amigo 
inseparável no declarado Estado 
Democrático de Direito... 

É como pensamos!
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.

Não se escapa da morte 
nem dos tributos

marcello.gurgel@gmail.com

Maria Auxiliadora Mi-
nahim é Doutora em Direi-
to Penal pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e Doutora em Di-
reito pela Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR); 
Vice-Diretora da Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA); 
Professora associada da 
UFBA; Presidente nacional 
da Associação Brasileira de 
Professores de Ciências Cri-
minais (ABPCP) e membro 
do Conselho de Direitos Hu-
manos da Bahia.

Qual foi o tema levado 
ao Congresso das Nações 
Unidas?

MAM - Liderei uma pro-
posta conjunta sobre uma re-
visão do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, em seus 20 
anos de vigência, com o obje-
tivo de rever esse estatuto, 
corrigindo as possíveis dis-
torções que existem no plano 
legal e outras que ocorrem 
durante sua aplicação. Es-
tas são muitas, de modo que 
se pode dizer que os adoles-
centes têm um tratamento, 
por vezes, mais gravosos do 
que os adultos.

Como é o núcleo da 
proposta?

MAM – Que se estabele-
ça um equilíbrio entre as ga-
rantias legais do adolescente 

em conflito e defesa social, 
de modo a permitir que a 
população confie no sistema 
e se sinta por ele garantida 
para recuperá-lo.

Foi bom trabalhar com 
alunos?

MAM – Sim, são espe-
cialmente qualificados do 
doutorado e do mestrado e 
de três excelentes alunos do 
curso de graduação da Fa-
culdade de Direito da Ufba. 
O projeto foi escolhido entre 
muitos por uma comissão do 
Ministério da Justiça que 
apoia com bolsa os pesqui-
sadores de todos os níveis, 
para esse objetivo. Entrevis-
ta ao Jornal Atarde.

Professora-Doutora
Maria Auxiliadora Minhahim
Liderando grupo de alunos, a 
mestre concluiu um projeto 
vitorioso e que conta com apoio 
do Ministério da Justiça.

Ela aposta no jovem 
em conflito com a lei.
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Sabe-se de há muito, que s pessoas que 
necessitam de comparecer a uma agência 
bancária para obtenção de atendimento, 
seja qual for a finalidade, geralmente en-
frentam uma fila com inúmeras pessoas. 
Muitas vezes, pode-se até encontrar um 
menor número de clientes na espera, mas 
o atendimento é sempre demorado, vêem 
– se pessoas do lado de dentro dos balcões, 
em constante movimento de um lado para o 
outro, ora com papeis, ora apenas andando, 
sem que se possa saber a razão de tal ocupa-
ção frente ao abandono a que são relegados 
todo aquele pessoal que permanece enfilei-
rado na agência sem receberem, um olhar 
dos funcionários bancários, muito menos 
uma explicação pela demora no atendimen-
to ali permanecendo no castigo até por ho-
ras, forçando os mais fracos a sentarem-se 
no chão enquanto esperam.  Em razão dessa 
situação, Os Municípios brasileiros, preocu-
pados com a população que constitui a clien-
tela bancária, ou que, necessita de ser aten-
dido em uma agência bancária, e atentos 
ao respeito que deve haver à dignidade da 
pessoa humana (como reza a Constituição 
Federal), resolveram aprovar leis que limi-
tam o tempo de espera para o atendimento. 
Sucede que os bancos, sob o pálio protetor 
da Federação dos Estabelecimentos Bancá-
rios - FEBRABAN – jamais procuraram, ao 
menos, obedecer a essas leis, e mais, procu-
raram o Poder Judiciário para obter a de-
claração de inconstitucionalidade das leis 
municipais que regulamentam o assunto, 
tal como ocorre, por exemplo, em Salvador 
e São Paulo. Primeiramente, já em 2005, a  
Justiça do Estado de São Paulo concedeu, 
em Primeiro Grau, Mandado de Segurança 
em favor da banca para declarar inconstitu-
cional a lei paulistana a respeito. A senten-
ça foi confirmada pelo Tribunal de Justiça 
ao decidir apelação interposta pelo Municí-
pio de São Paulo. Do acórdão respectivo, o 
Município interpôs Recurso Extraordinário 
que foi liminarmente rejeitado através de 
decisão monocrática da então presidente 
Ellen Grace, no ano de 2007. Dessa decisão 
da ministra Ellen Grace, o Município de São 
Paulo interpôs agravo regimental (agravo 
interno) para o plenário do Supremo Tri-
bunal Federal e este, em sua composição 
plena, rejeitou o recurso para manter as 
decisões anteriores, proclamando a incons-
titucionalidade da legislação municipal em 

julgamento ocorrido em fevereiro deste ano 
de 2010 e capitaneado pelo ministro Gilmar 
Mendes

Para assim concluir, a nossa mais alta 
corte de Justiça, apoiou-se, em resumo nos 
seguintes argumentos, que vão postos a se-
guir e resumidamente analisados. 

Primeiramente, foi acolhida a argumen-
tação da FEBRABAN, segundo a qual em 
obediência à lei 4.565/64, (retifique-se para 
o n. correto da lei que é 4”. e não o regis-
trado na publicação oficial) chamada de Lei 
da Reforma Financeira,” recepcionada pelo 
art. 192, da C. F.) somente ao CMN – Con-
selho Monetário Nacional cabe determinar o 
funcionamento das instituições financeiras 
e, ainda privativamente, sua fiscalização. 
Nesse passo, faltaria ao Município legitimi-
dade processual e  competência legislativa 
para regulamentar o funcionamento dos 
bancos quanto ao atendimento  aos que os 
procuram em suas agências.

Sob o aspecto processual, o acórdão reza 
que a abordagem feita pelos Municípios es-
tão assentadas nos arts. 2º, 5º. Inciso XX-
XII e 30 inciso I, da Constituição Federal, o 
que afasta o exame do tema pelo STF, “pois 
dizem respeito ao próprio mérito da causa, 
sobre o qual esta Corte, como visto não ad-
mite manifestação em sede de incidente de 
suspensão” de sua própria anterior decisão, 
em razão do que rejeitados ficaram os recur-
sos municipais.

Isto posto, pondo de lado este esteio pu-
ramente processual, resta o entendimento 
segundo o qual só o CMN está legalmente 
e constitucionalmente autorizado a regula-
mentar o funcionamento dos bancos e fisca-
lizar e exercer a correspondente fiscalização. 
E mais, a sustentação de maior relevância 
para ser assim entendido e decidido, encon-
tra-se no art. 192, da Constituição Federal 
que recepcionara a lei da Reforma Financei-
ra. Em assim sendo, e como a Constituição 
Federal é o estatuto maior da República, 
manda o mínimo de metodologia, que, por 
primeiro, estudem-se os dispositivos consti-
tucionais (Continua na próxima edição).

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.

A fila bancária e o 
Supremo (PARTE 1)

Da Universidade Federal da Bahia. 
Gloriosa Faculdade de Direito, como era 
comum alguns universitários dizerem, voz 
cheia e expressão feliz que o rosto deixa-
va transparecer. No percurso que eu fiz 
na Faculdade de Direito, de 1958 a 1962, 
recordo a maneira de ser dos mestres nas 
aulas, a regularidade, a precisão e a ordem 
daqueles homens de vasto saber. 

Diante de mim, nesse instante, a pai-
xão de Adalício Nogueira pelo Direito Ro-
mano. A exposição exemplar que Nelson 
Sampaio fez sobre a desumanização da 
Política ao longo dos séculos. A visão am-
pla e moderna de Machado Neto em torno 
da consideração do direito concebido como 
norma por Kelsen, o jurista austríaco. A 
graça do professor Machadinho, o tetraca-
tedrático, baixinho e gordo. Dizia em voz 
sonante, antes de iniciar a aula, que os 
alunos ficassem mais atentos, com os seus 
ensinamentos as paredes iriam tremer.

Lembro a eloqüência de Josafá Mari-
nho em suas lições de Direito Constitucio-
nal, a maneira encantatória das aulas de 
Direito Penal ministradas por Aloysio de 
Carvalho Filho, substituída depois pela 
veemência de Raul Chaves. A eficiência de 
Elson Gottschak para demonstrar o lado 
pragmático do Direito do Trabalho. O jeito 
elegante, a dicção objetiva, o poder de sín-
tese e densidade com que o mestre Orlando 
Gomes transmitia, sem esforço, aulas ad-
miráveis de Direito Civil.  

Com esses e outros mestres, a razão do 
moço que veio do interior passou a saber que 
o Direito é uma das maiores conquistas do 
ser humano neste planeta. Sem essa hora 

não existe o homem real, mas o regresso na 
escala biológica. Não há coexistência, a paz, 
meta maior nesse tão difícil gesto do viver.

Faculdade de Direito de minha ado-
lescência. Dos jovens de ontem, da Capital 
ou vindos do interior, alguns deles bem 
nascidos. A minha turma da Faculdade de 
Direito era também a de Antônio Luís Cal-
mon Teixeira, o civilista, Marcelo Gomes, o 
empresário, Adalberto Carvalho, o cracão 
de bola, João Berbert, o cientista social, 
Dylson Dórea, o jurista, Artur Caria, o juiz, 
Raul Ferraz, o deputado, Lucy Lopes Mo-
reira, a desembargadora, Ildásio Tavares, 
o poeta, João Ubaldo Ribeiro, o romancis-
ta, e Edivaldo Brito, o orador.

No rigor de atitude que comanda, o tem-
po passa e não perdoa. Sabe todos os cami-
nhos, a claridade do dia e o manto da noite. 
Deixa-me sem resposta, se pergunto por es-
sas vozes, risos, expectativas, desafios, emo-
ções que passam por meus olhos agora como 
sombras de uma paisagem precária. Por que 
tão depressa lá se foram esses gestos na cur-
va da estrada? Ninguém pode me dizer algo 
sobre esse instante em que só tenho ouvidos 
para escutar o rumor daquelas vozes.

Ninguém decifra como dói saber que a 
recordação de certas imagens nada mais é 
do que saudade de certos instantes. E as 
pessoas, objetos, bichos, casas, ruas são 
fugidios. Como os dias, semanas e meses. 
Infelizmente.

É escritor premiado no Brasil e exterior. 
Jornalista e advogado aposentado. Presidente da 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). 
Itabuna – Bahia.

E-mail: cyropm@bol.com.br 

Faculdade de Direito

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

Corregedor de Justiça pede 
especialização das Varas de 

Infância e Juventude
O corregedor nacional de Justiça, minis-

tro Gilson Dipp, defendeu a especialização 
das Varas de Infância e Juventude no país 
e cobrou mais atenção a elas. Para o minis-
tro, as Varas precisam contar com o apoio 
de equipes multidisciplinares, formadas por 
psicólogos, pedagogos e a assistentes sociais 
para assim atuarem com maior eficácia. “É 
preciso aumentar os contatos interinstitu-
cionais e fazer com que outras instituições 
se voltem para a juventude”, opinou.

Por Cyro de Mattos
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O Auxílio-Doença é um benefício garantido aos 
segurados da Previdência Social, na condição de 
empregado, empregado doméstico, trabalhador 
avulso, contribuinte individual, segurado especial 
e facultativo. Devendo para fazer jus a esta espécie 
de benefício previdenciário, o segurado que preen-
cher os seguintes requisitos:

a) Ter cumprido o período de carência, con-
forme esta disciplinado no artigo 24, da Lei nº. 
8.213/91;

b) Possuir alteração patológica proveniente 
de doença ou acidente do trabalho que impossibilite 
exercer a atividade profissional que tem aptidão de 
forma total ou parcial;

c) Ter a condição de segurado do sistema.
O artigo 151, da Lei nº. 8.213 de 1991, elenca vá-

rias patologias, consideradas de segregação compul-
sória, que não necessitam do cumprimento da carên-
cia, para ser concedido o Auxílio-Doença ao segurado: 
Dentre estas enfermidades, podemos citar: alienação 
mental; neoplasia maligna; cardiopatia grave; ceguei-
ra; espondiloartrose anquilosante e outras.

A legislação previdenciária prevê que o segu-
rado do sistema previdenciária sendo portador de 
doenças comuns que gerem incapacidade laborati-
va, deve ter acesso ao Auxílio-Doença Previdenci-
ário (31), e as patologias provenientes de acidente 
do trabalho, ou que tenham nexo com o trabalho, 
Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho (91). Es-
tando concedido este benefício ao segurado lesio-
nado, só pode ser cessado, quando: a) o segurado 
recupera a capacidade para o trabalho; b) o benefí-
cio se transforma em aposentadoria por invalidez; 
c) o segurado solicita e tem concordância da perícia 
médica do INSS; d) quando o segurado volta volun-
tariamente ao trabalho.

Trata o Auxílio-Doença de proteger o risco social 
(evento futuro e incerto que, ocorrendo, acarreta não 
só danos ao segurado, como também a sociedade), 
que é o risco incapacidade laborativa temporária 
(incapacidade parcial ou total). E não havendo a 
proteção a este risco, o trabalhador lesionado ficaria 
à margem da sociedade, sem qualquer amparo.

Para fins previdenciários considera-se incapaci-
dade laborativa, a impossibilidade de desempenho 
de atividades específicas de cargos ou empregos, 
decorrentes de alterações patológicas conseqüen-
tes de doenças comuns, doenças que tenham nexo 
com o trabalho e acidentes. Deverão ser sempre 
considerados dentro do critério da incapacidade o 
agravamento da doença, bem como o risco de vida 
pessoas ou para terceiros, que a continuação do 
trabalho possa acarretar, dentro das condições em 
que ele é executado pelo segurado. E no critério de 
avaliação de incapacidade, consideram-se os se-
guintes elementos: alterações mórbidas; exigências 
profissionais; e dispositivos legais.

A incapacidade laborativa pode ser: temporá-
ria, quando a recuperação é esperada dentro de 
um prazo razoável; permanente, quando o segura-
do for considerado incapaz e insusceptível de rea-
bilitação para o exercício de atividade inerente ao 
cargo ou função correlata, com execução de tarefas 
acessórias ao seu grupo ocasional, por não dispor 
de recursos terapêuticos disponíveis no momento 
do parecer. A incapacidade permanente ocasiona a 
aposentadoria por invalidez, por tornar o segurado 
incapaz de prover a sua subsistência.

Poderá ainda a incapacidade laboral ser consi-
derada total, o entendimento é facilitado, pois, aqui 

a incapacitade é definitiva para qualquer atividade 
laborativa; parcial, poderá ser considerado incapa-
citado definitivamente para atividade que exercia, 
porém poderá ser reabilitado em atividade diversa 
da que exercia, como também, poderá exercer ta-
refa sem risco de vida ou agravamento da doença, 
envolvendo, todavia, a qualidade do trabalho, uma 
baixa produtividade, menor eficiência.

Como exemplo do que foi narrado acima, po-
demos citar um MOTORISTA DE ÔNIBUS IN-
TERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, que é 
portador da enfermidade HÉRINA DE DISCO, em 
estágio irreversível, ou seja, crônica, degenerativa 
e progressiva, que o torna incapacitado definiti-
vamente para esta atividade, uma vez que além 
do agravamento da doença continuando na ativa, 
também estará colocando em risco a sua vida e de 
terceiros por ele conduzidos.

A Aposentadoria por Invalidez é o benefício con-
cedido ao segurado da Previdência Social atingido 
pelo risco social incapacidade total e definitivamen-
te para o trabalho. O segurado fará jus a este benefí-
cio, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência 
exigida, estando ou não em gozo do Auxílio-Doença, 
for considerado incapz insusceptível de recuperação 
e reabilitação para exercício de atividade diversa da 
que exercia, que lhe garanta a subsistência, e ser-
lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 
A carência exigida para obtenção de aposentadoria 
por invalidez é de 12 meses, exceto nos casos de in-
capacidade em decorrência de acidente ou quando o 
segurado que após filiar-se a Previdência Social for 
acometido das doenças de segregação compulsória, 
indicados no artigo 151, da Lei nº. 8.213 de 1991.

A Aposentadoria por Invalidez poderá ser ces-
sada, nas seguintes condições: com a morte do se-
gurado, podendo ser transformado em pensão por 
morte, deixando esposa, companheiro (a), filho 
menor e maior incapaz, considerados dependentes; 
quando o próprio segurado requerer uma reavalia-
ção da sua condição física e a perícia constatar sua 
recuperação; se o segurado retornar à atividade 
voluntariamente; se for considerado apto antes de 
5 anos, no máximo, de afastamento e tiver o direito 
de retornar à mesma função, na mesma empresa, 
sendo que o benefício cessará no momento exato no 
qual o segurado reassumir o cargo; se o segura-
do recuperar a capacidade antes de, no máximo, 
5 anos de afastamento, sem o direto de retornar à 
mesma empresa, o benefício será calculado após 
tantos meses quantos forem os anos em que ele es-
teve afastado; se o segurado não recuperar total-
mente a capacidade ou se a recuperar após 5 anos, 
ou ainda, se ele for declarado apto para exercer 
atividade diversa da que anteriormente exercia. 
Nesses casos a aposentadoria por invalidez cessa 
progressivamente.

Assim, nos ensina a legislação previdenciária, 
sobre os benefícios previdenciários, Auxílio-Doença 
e Aposentadoria por Invalidez. O segurado lesio-
nado da Previdência Social que teve seu benefício 
cessado indevidamente ou indeferido deve procu-
rar o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do 
Estado da Bahia – SINDAPEB, localizado na Rua 
Monsenhor Moisés, 27 – Bairro Pontalzinho – na 
cidade de Itabuna.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado. Especialista em Advocacia

Previdenciária. Itabuna – Bahia.

Os últimos episódios envolvendo 
a tragédia em São Luiz do Paraitin-
ga (SP) e a cobertura jornalística de 
várias emissoras mostrando o que 
aconteceu com a cidade levou-me a 
um questionamento sobre a fragili-
dade cartorial brasileira. Em am-
plas reportagens foram enfocadas 
a destruição de diversas residên-
cias e estabelecimentos comerciais, 
bem como a perda de todos os bens 
e documentos dos proprietários e 
moradores locais. Essas matérias 
também apresentaram os estragos 
que ocorreram no cartório da cida-
de e a consequente perda de impor-
tantes documentos que registra-
vam todos que ali viviam, além de 
escrituras e registros dos imóveis 
atingidos pela catástrofe.

Em nosso país, a “queima de 
cartórios” nas cidades do interior já 
foi uma prática costumeira e tinha 
como objetivo maior regularizar 
questões de terra, sempre visando 
o interesse de poderosos da região. 
Sei também do caso da destruição 
de um cartório em uma cidade do 
interior paulista, onde a tia de um 
amigo, aproveitando a oportunida-
de, resolveu diminuir sua idade e 
tirou aproximadamente 20 anos de 
registro, o que, como castigo, obri-
gou a mentirosa a trabalhar até os 
80 para poder obter a sua aposen-
tadoria por idade.

E para que serve um cartório? 
Serve para salvaguardar a pro-
priedade e afiançar a vida de todo 
cidadão, seja na comprovação do 
seu nascimento, da sua assinatu-

ra e tudo aquilo que a burocracia 
estatal exige de cada um de nós. 
Até recentemente era uma ativida-
de altamente lucrativa e que só foi 
um pouco fiscalizada e alijada dos 
seus ganhos quando da criação do 
Ministério da Desburocratização 
que, de certa maneira, começou a 
controlar o órgão, aliviando para 
os cidadãos várias obrigatorieda-
des impostas pela atividade e de-
fendidas à unha e fogo pelos seus 
proprietários.

Agora, quando surge uma tra-
gédia como a citada acima e a ne-
cessidade daqueles flagelados em 
reorganizar suas vidas oficialmen-
te, me pergunto como os mesmos 
deverão agir e o que será feito pelo 
cartório local. Pelo que sei ainda 
não existe um órgão máximo carto-
rial que guarde toda a documenta-
ção brasileira, mesmo hoje podendo 
esta ser facilmente arquivada em 
computadores e seus back-ups em 
um sistema centralizador. Quem 
será o responsável por expedir essa 
nova documentação e quem arcará 
com as despesas?

Espero que com esse lamentá-
vel fato, os responsáveis pelos car-
tórios do Brasil comecem a pensar 
novamente na criação de um ór-
gão regulador e centralizador que, 
além das suas atividades primor-
diais, tem também a obrigação de 
conservar e resguardar a história 
legal do nosso país.

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

no Consultores Associados, em São Paulo Capital

Auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez

A fragilidade 
cartorial brasileira

marcosconrado653@hotmail.com sylviaromano@uol.com.br 

X FÓRUM BRASIL DE DIREITO
DATA: 21 e 22 de Maio de 2010.

Local: Centro de Convenções – Salvador – Bahia. 
Inscrições no Sul da Bahia: No Curso de Direito da FTC Itabu-

na com JOILSON VASCONCELOS - 
Telefone: (73) 8801 3643

X CONGRESSO BRASILEIRO
DE DIREITO DO ESTADO

DATA: 26 A 28 de maio de 2010.
Local: Centro de Convenções – Salvador – Bahia.

Informações: 0800 707 5246 e www.direitodoestado.com.br  
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Direito Internacional 
a) em único turno, por maioria 

absoluta dos votos dos respec-
tivos membros.

b) em único turno, por três quin-
tos dos votos dos respectivos 
membros.

c) em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos mem-
bros.

d) em dois turnos, por maioria ab-
soluta dos votos dos respectivos 
membros.

2- No âmbito do direito 
internacional, a soberania, 
importante característica do 
palco internacional, significa 
a possibilidade de:
a) celebração de tratados sobre 

direitos humanos com o con-
sentimento do Tribunal Penal 
Permanente.

b) igualdade entre os países, in-
dependentemente de sua di-
mensão ou importância econô-
mica mundial.

c) um Estado impor-se sobre 
outro.

d) a Organização da Nações Uni-
das dominar a legislação dos 
Estados participantes.
   
3- Nos termos da Constitui-

ção da República Federativa 
do Brasil de 1988, tem com-
petência exclusiva para re-

solver definitivamente sobre 
tratados internacionais que 
acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patri-
mônio nacional:
a) Presidente da República.
b) Presidente do Senado Federal.
c) Congresso Nacional.
d) Supremo Tribunal Federal.

4-  Nos termos da Cons-
tituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, tem 
competência para julgar ori-
ginariamente as causas entre 
Estado estrangeiro ou orga-
nismo internacional e Municí-
pio ou pessoa domiciliada ou 
residente no País:
a) Juízes Federais de 1ª Instância.
b) Tribunais Regionais Federais.
c) Superior Tribunal de Justiça.
d) Supremo Tribunal Federal.

   
5- Nos termos da Constitui-

ção da República Federativa 
do Brasil de 1988, os tratados 
internacionais e convenções 
internacionais sobre direitos 
humanos, uma vez aprovados 
na forma devida no Brasil se-
rão equivalentes:
a) às Leis Ordinárias Federais.
b) às Leis Complementares Fede-

rais.
c) às Emendas Constitucionais.
d) aos Decretos Legislativos.

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

1- A  ; 2 - B  ; 3- A  ; 4- B  e   5- D

Escolhida em pesquisa po-
pular como Faculdade Desta-
que de 2009 da Região Sul da 
Bahia, a Faculdade de Tecno-
logia e Ciências (FTC) de Ita-
buna recebeu no último dia 30, 
o Troféu Imprensa, na cidade 
de Itapetinga. Promovida pela 
Aze Marketing, Pesquisa e 
Eventos, a entrega do troféu 
foi feita ao diretor-geral da 
FTC Itabuna, professor Cris-
tiano Lôbo, durante solenida-
de realizada no Coroas Coun-
try Clube, com a presença de 
autoridades, personalidades e 
profissionais de imprensa. 

Criado há 13 anos pelo jor-
nalista Queiroz, com o objeti-
vo de incentivar o comércio de 
Itapetinga, a iniciativa ultra-
passou os limites territoriais 
daquele município e ganhou 
projeção regional, alcançando 
o Sudoeste e Sul da Bahia. “O 
nosso propósito é reconhecer e 
estimular o trabalho das ins-
tituições e profissionais que 
têm como foco de atuação a 

excelência na qualidade dos 
serviços prestados à comuni-
dade”, justifica o idealizador 
do Troféu Imprensa. 

Ao avaliar a escolha da Fa-
culdade para o recebimento do 
troféu, o professor Cristiano 
Lôbo enfatiza o quanto é esti-
mulante para a Instituição ter 
o reconhecimento da comuni-

dade, principalmente em rela-
ção à missão que ela se propõe, 
que é de proporcionar o desen-
volvimento regional por meio 
do ensino superior de quali-
dade. Além da FTC Itabuna, 
a outra Instituição de Ensino 
que recebeu o Troféu Imprensa 
foi a Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (Uesb). 

Para marcar a passagem 
do Dia do Enfermeiro come-
morado nesta quarta-feira 
(12), e ao mesmo tempo dar 
início a programação especial 
da Semana de Enfermagem 
da Faculdade Madre Thaís, 
em Ilhéus, ontem foi prestada 
uma homenagem aos profes-
sores enfermeiros que atuam 
na instituição, com um coffee 
brack oferecido na sala de 
reuniões da faculdade e ainda 
afixadas faixas na entrada da 
instituição ressaltando a im-
portância do trabalho realiza-

do por estes profissionais.
Ainda como parte da pro-

gramação da Semana da En-
fermagem, na próxima quar-
ta-feira (19), as 13horas, os 
alunos do curso de enferma-
gem da Faculdade irão pro-
ferir uma palestra sobre “As-
sistência de Enfermagem ao 
paciente em uso de cateter”. 
A palestra será direcionada 
para os funcionários do Hos-
pital São José, como parte das 
comemorações da Semana da 
Enfermagem, promovida pela 
unidade hospitalar. 

A professora Magali La-
vigne, coordenadora do curso 
de Enfermagem na Faculdade 
Madre Thaís, comenta que o 
convite para que os estudan-
tes ministrassem a palestra foi 
feito pela coordenadora de En-
fermagem do hospital, Tatia-
na Simas, e destaca a impor-
tância do reconhecimento da 
atuação dos estudantes, tendo 
em vista que a iniciativa visa 
não só atender às necessida-
des do hospital, mas também 
estimular a responsabilidade 
social dos estudantes.

FTC Itabuna recebe Troféu  Imprensa 
Regional Prêmio é reconhecimento

pela excelência nos serviços

Faculdade Madre Thaís presta
homenagem aos enfermeiros

TSE limita ação do MP contra doações 
ilegais durante a campanha eleitoral

Na quarta, 
desembargado-
res escolhem 
lista tríplice 
para Wagner

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) tomou duas medidas 
que limitam a ação do Ministé-
rio Público contra doações ile-
gais durante a campanha eleito-
ral. Para especialistas ouvidos 
pelo jornal Folha de S.Paulo, 
as medidas adotadas por Ricar-
do Lewandowski abrem espaço 
para a impunidade. O TSE de-
cidiu que os procuradores não 
podem obter diretamente da 
Receita Federal dados sobre 
faturamento e rendimento de 
doadores a partidos e candida-
tos. O TSE decidiu que as ações 

devem ser propostas no máximo 
180 dias após a diplomação do 
candidato. Com isso, sepultou 
ao menos 3.000 ações contra 
empresas e pessoas físicas acu-
sadas de fazer doações ilegais 
na campanha de 2006 (soman-
do os processos nos TREs, o nú-
mero chega próximo a 18 mil 
processos). Os procuradores 
argumentam ainda que há uma 
contradição na decisão do TSE, 
pois foi o próprio ex-presidente, 
Ayres Britto, que enviou no co-
meço de 2009 dados da Receita 
para o MP mover ações. 

Os desembargado-
res do Tribunal de Jus-
tiça elegem na próxima 
quarta a lista tríplice 
(entre os seis escolhidos 
pela OAB-BA) que será 
enviada para as mãos do 
governador Jaques Wag-
ner definir quem será o 
próximo desembargador 
no Quinto Constitucional   
cota dos advogados.

Professores Abel Rebouças (Reitor da UESB) e Cristiano Lôbo

Anteprojeto do novo CPC 
sofre mudanças pouco antes 

da entrega em 8 de junho
O ministro Luiz Fux, do STJ 

(Superior Tribunal de Justiça), 
presidente da comissão de juris-
tas instituída pelo Senado para 
elaborar o novo CPC (Código 
de Processo Civil), anunciou na 
última terça-feira dia 11/5 que 
foram feitas duas alterações no 

anteprojeto referentes aos jui-
zados especiais e à digitalização 
de processos. Totalmente conclu-
ído, o documento está em fase de 
ajustes e tem previsão de entrega 
para o próximo dia 8 de junho ao 
presidente do Congresso, sena-
dor José Sarney. 
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A proteção ao Meio Ambiente é um 
direito constitucionalmente assegu-
rado, conforme dispõe o artigo 225 da 
Constituição Federal, no qual todos 
possuem direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sa-
dia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.

Como forma dessa proteção, e vi-
sando um desenvolvimento economi-
camente sustentável para as presen-
tes e futuras gerações, fora imposto 
pela constituição pátria, no capítulo 
destinado a Política de Desenvolvi-
mento Urbano, artigo 182, a necessi-
dade do Poder Público Municipal, con-
forme diretrizes gerais fixadas em lei, 
ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes. Sen-
do, que esse desenvolvimento deverá 
ocorrer por meio da elaboração de um 
plano diretor aprovado pela Câmara 
Municipal, em especial, para cidades 
cuja população se encontra acima de 
vinte mil habitantes.

O Município de Itabuna, cidade 
localizada no sul do Estado da Bahia 
com uma população estimada acima 
de 200 (duzentos) mil habitantes, 
sancionou, após aprovação da Câ-
mara Municipal, a Lei Municipal nº 
2011 de 19 de dezembro de 2008, no 
qual traça a criação do Plano Diretor 
do Município de Itabuna, instrumen-
to normativo da política de desenvol-

vimento urbano, que abrange todo o 
território municipal.

O citado plano traz em seus artigos 
6º e 7º, a proteção ao Meio Ambiente, 
sendo que, no artigo 7º, inciso III, alí-
nea b, destaca-se a preocupação do le-
gislador para com a recuperação e pre-
servação do Rio Cachoeira, expondo à 
necessidade de criação de programas 
e projetos que visem à sua despoluição 
e alguns de seus tributários localiza-
dos em áreas urbanas, decorrente do 
lançamento de esgotos sem qualquer 
tratamento, bem como, o tratamento e 
recomposição da vegetação ciliar.

Ocorre, que a elaboração Plano Di-
retor não deve ser considerada ape-
nas como uma precisão legal exposta 
na Constituição Federal ou em Lei 
Municipal, mas sim, trata-se do de-
ver em se constituir um instrumento 
importante para a gestão urbana e 
para promover o adequado desenvol-
vimento das cidades.

Observa-se do exposto, que a pre-
servação do Rio Cachoeira, fonte de 
inúmeras riquezas e histórias, pre-
sente nos mais belos contos do es-
critor grapiuna Cyro de Matos, deve 
ser preservado e cuidado por todos os 
que estejam a sua margem, pois não 
adianta planejar o desenvolvimento 
de uma sociedade, em especial a de 
Itabuna, se uma das suas principais 
riquezas naturais, se encontra em 
processo de degradação.

Por Leopoldino Vasconcelos Junior.
Bacharelando em Direto na FTC Itabuna e Servidor Pú-

blico Municipal.Itabuna – Bahia.

Rio cachoeira:
Uma proteção assegurada 
no plano diretor municipal
de Itabuna (Lei 2011/08)

E-mail: joilsonvasconcelos@hotmail.com 

Em regra geral e com fulcro na Lei n.° 
8.112/90, a posse em cargo público dar-se-á 
no prazo de 30 dias contados a partir da pu-
blicação do ato de provimento. Ocorre que, 
existem casos específicos que o indivíduo não 
reúne condições para ser investido naquele 
prazo estipulado em lei, pois, algumas cir-
cunstâncias alheias a sua vontade o impe-
dem de concretizar o ato.

Sob esse prisma, passemos a analisar o 
caso daqueles que aguardam a realização 
da cerimônia de colação de grau que já está 
marcada, mas que ocorrerá após o prazo para 
a investidura no cargo público. Nesse caso, 
o indivíduo deverá solicitar a comissão de 
julgamento do concurso prorrogação da pos-
se, contudo, este, passará para o final da fila 
de chamada. Assim, a lei e a jurisprudência 
não garantem o provimento desse candidato, 
uma vez que, o aprovado poderá jamais ser 
convocado para o cargo.

Todavia, existem casos em que o con-
curso não preencheu em sua totalidade as 
necessidades do ente público e o candidato 
aprovado já presta serviços ao referido ente, 
de forma irregular, como contratado e sem 
concurso público. Nesses casos, a Comissão 
de Julgamento do Certame deve conceder 
a prorrogação de posse por uma questão de 
moralidade e eficiência (princípios constitu-
cionais explicitamente invocados), pois, caso 
contrário, tal servidor permanecerá no qua-
dro de funcionários de forma irregular, uma 

vez que, a CF e o TST pregam que é irregular 
a contratação de servidor público integrante 
da administração direta ou indireta sem pré-
via aprovação em concurso.

Ademais, não cabe ao Judiciário conceder 
tal prerrogativa ao candidato, pois, tal mister 
é dever do Executivo que, nesse caso, em razão 
do princípio constitucional da separação de 
poderes, primará pela eficiência da prestação 
executiva concedendo a prorrogação de posse 
ao servidor dentro de prazo razoável. Todavia, 
há de ressaltar que o provimento do candidato 
deverá ser realizado dentro do prazo de vali-
dade do concurso e a prorrogação de posse não 
poderá prejudicar terceiros, ou seja, a investi-
dura deverá respeitar a ordem de classificação 
levando-se em consideração que aquele que 
solicitar a postergação da posse deverá ir para 
o final da fila de convocação.  

Portanto, o Poder Executivo exercendo o 
dever constitucional que lhe é inerente deve-
rá verificar cada caso buscando primar pela 
prevalência do interesse público, sem permi-
tir que imbróglios desse tipo venham abar-
rotar desnecessariamente o Poder Judiciá-
rio. Assim, o Administrador Público estará 
atuando de forma responsável e econômica 
e firmando atos de gestão condizentes com a 
sistemática legal de nosso país.

Por Leandro Alves Coelho.
Advogado, Professor Universitário, Pós-Graduado em Direito 
Tributário, Mestrando em Gestão Urbana com ênfase em Tri-

butação e Meio Ambiente.  -  www.rlpcadvogados.com.br

O período de incubação varia de pessoa 
para pessoa, podendo levar, em média, de 
seis meses a seis anos, sendo que há regis-
tros de pessoas que ultrapassaram mais de 
quinze anos sem qualquer manifestação da 
doença. Até o desenvolvimento da AIDS, 
qualquer trabalhador, ainda que infectado 
com o HIV, pode desenvolver naturalmente 
suas atividades laborais, desde que adota-
das as medidas de saúde e higiene neces-
sárias para que não haja o contágio do am-
biente de trabalho. 

Diante das constantes decisões judiciais 
de reintegração de empregados portadores 
do vírus HIV, que gozam de presunção re-
lativa de dispensa discriminatória quando 
da rescisão imotivada dos seus respecti-
vos pactos laborais, a senadora Roseana 
Sarney enviou à Câmara dos Deputados 
o Projeto de lei nº. 145, de 2006. O projeto 
dispõe sobre restrições à dispensa arbitrá-
ria ou sem justa causa do empregado por-
tador da AIDS, do Vírus HCV (Hepatite C) 
e de outras doenças graves e contagiosas. 
A proposta surgiu através do projeto de lei 
nº. 267, de 1999, de autoria do ex-senador 
Júlio Campos, e previa a inclusão de um 
artigo na CLT dispondo sobre a impossibi-
lidade de rescisão do contrato de trabalho 
do soropositivo, senão por motivo de falta 
grave ou circunstância de força maior, de-
vidamente comprovada. 

A iniciativa é louvável, ainda mais dian-
te do fato de já existir tentativa anterior 
de normatização da garantia de emprego 
do trabalhador soropositivo que foi vetada 
pelo Poder Executivo.  

Conforme já explanado, muito embora 
o empregado soropositivo dispensado sem 

justa causa possa pleitear judicialmente 
sua reintegração, sob a alegação de dis-
pensa discriminatória, com a utilização 
do disposto na Lei nº 9.029, de 13 de abril 
de 1995, não possui qualquer garantia de 
emprego quando se trata de dispensa efe-
tivada sem cunho discriminatório. Ou seja, 
caso o empregador comprove a inexistência 
de discriminação na rescisão contratual do 
trabalhador, não é obrigado a ver restabe-
lecido em seu quadro um trabalhador soro-
positivo.

Neste sentido, é patente a necessidade 
de normatização da garantia de emprego 
do empregado portador do vírus HIV, que 
se encontra apto ao exercício de suas ati-
vidades laborais, desde a confirmação da 
patologia até o afastamento previdenciário. 
Esse prazo deve-se ao fato de que, uma vez 
manifestados os sintomas da AIDS, o tra-
balhador pode solicitar o percebimento de 
benefício previdenciário, seja auxílio-doença 
ou aposentadoria por invalidez. 

A necessidade de se destinar tutela ju-
rídica especial a essas pessoas advém do 
fato de, historicamente, terem sido e ainda 
serem vítimas do preconceito e da discrimi-
nação. A medida proposta visa consagrar 
os princípios constitucionais de Direito do 
Trabalho, especialmente o da dignidade da 
pessoa humana e valor social do trabalho, 
bem como evidenciar a função social do 
contrato de trabalho. No entanto, o objetivo 
maior, além da manutenção do vínculo em-
pregatício, é a erradicação do preconceito. 

Por Orestes Antonio
Nascimento Rebuá Filho.

Advogado trabalhista do escritório Peixoto e Cury Advoga-
dos, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie – Campinas – São Paulo.

Pedido de prorrogação de 
posse em concurso público

Garantia ao trabalhador 
soropositivo (Parte Final)

E-mails: Leandro@rlpcadvogados.com.br e  Leocoelhoadv@gmail.com

orestes.rebua@peixotoecury.com.br

Lei de Responsabilidade 
Fiscal celebra 10 anos

Advogados não estão prontos
para processo digital 

Nove de cada dez advogados não se sentem preparados para atuar no pro-
cesso eletrônico. A revelação veio de uma enquete aberta no site da seccional 
paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil, em agosto do ano passado.  
Entre os motivos para o despreparo, está a falta de cursos e informações. 

A Lei de Responsabilidade Fis-
cal, que nasceu para controlar o bolso 
de estados e municípios, completou 10 
anos. A regra limita a dívida do estado 
ao valor de duas vezes sua receita. Sem 
regulamentação desde sua criação, a lei 

ainda não foi totalmente aplicada no 
país e, por isso, os limites não atingem 
a União. Mesmo assim, especialistas na 
área acreditam que a lei foi um marco 
para barrar o desperdício nos gastos pú-
blicos.

O presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Cezar Peluso, 
defendeu na última quarta-feira a ma-
nutenção da prerrogativa de foro para 
autoridades que respondem a processos 
criminais. Segundo ele, o fim do chama-
do foro privilegiado é “insustentável” e, 
em determinados casos, “desconsidera 

as relações hierárquicas”. Ele também 
afirmou ser a favor de que os magistra-
dos brasileiros tenham direito a 30 dias 
de férias individuais e outros 30 dias de 
recesso coletivo no final do ano. Segundo 
ele, os 60 dias são necessários por conta 
da pesada rotina de trabalho dos juízes. 
(Folha)

Presidente do STF defende foro privilegiado 
e férias coletivas para magistrados
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    “Transindividual, de natureza indi-
visível, de que são titulares pessoas inde-
terminadas e ligadas por circunstâncias 
de fato”. Quem souber explicar o que é isso 
logo de cara ganha um doce.

Trata-se do conceito de direito difuso. 
Na verdade, para o cidadão normal acaba 
sendo um direito confuso. Lembro-me que, 
certa vez, uma pessoa, funcionária de um 
órgão ambiental, fez a seguinte observa-
ção: “Esse negócio de Direito Ambiental é 
tão difuso, tão difuso, que ninguém enten-
de nada”. Pois é. Confusão pura. Quando 
a gente lê esse troço que tá escrito aí em 
cima, acaba achando que realmente deter-
minadas leis são feitas para ninguém en-
tender.

 Esse conceito está escrito no Código de 
Defesa do Consumidor, no artigo 81, pará-
grafo único, inciso I. Trata-se de algum in-
teresse ou direito que diz respeito a várias 
pessoas, ou seja, ultrapassa o individual, 
e que seus efeitos (para o bem ou para o 
mal) atingem indistintamente essas pesso-
as, que não podem nem ser quantificadas, e 
que podem nem mesmo se conhecer. 

Para um entendimento rápido, pen-
semos no Rio Almada, que percorre nove 
municípios da região cacaueira da Bahia, 
nascendo em Almadina e desembocando 
no mar em Ilhéus. Se na cidade de Coara-
ci, por exemplo, o rio recebe uma carga de 
poluentes muito grande, ele vai prejudicar 
todos os que estejam rio abaixo. Esses pre-

judicados podem tanto ser moradores das 
cidades e vilas, quanto o turista que desce 
no aeroporto de Ilhéus e segue para Itaca-
ré, que nem mesmo na bacia do Almada 
está. O rio poluído prejudica tanto o for-
necimento de água das cidades, como pode 
sujar o mar em Ilhéus ou Serra Grande. 
Essas pessoas nem se conhecem, mas por 
lei serão legítimas para buscar a proteção 
dos órgãos públicos para recuperar o meio 
ambiente prejudicado.

O contrário também vale, a despoluição 
do rio vai melhorar o serviço de abasteci-
mento de água, e também vai permitir que 
a paisagem da praia seja melhorada, para 
alegria de moradores e turistas.

E isso interessa apenas para o meio am-
biente? Claro que não! Direito do Consumi-
dor, proteção à criança e adolescente, como 
também assuntos como acessibilidade, mo-
ralidade pública, e até proteção de homos-
sexuais, grupos étnicos ou religiosos estão 
dentro do alcance dos direitos difusos. Eles 
normalmente são protegidos na Justiça por 
Ação Civil Pública ou Ação Popular.

Talvez não tenha dado ainda para você 
entender completamente o que seja direi-
to difuso, mas possivelmente não vai mais 
ficar tão “confuso”. Um abraço, até a pró-
xima.

Por Guilhardes de Jesus Júnior .
Advogado; Mestre e Doutorando em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente - UESC/PRODEMA. Professor do Departamento 
de Direito da FTC e UESC. Itabuna – Bahia.

    Site: http://guilhardes.com

Direito Difuso: 
que bicho é esse?

E-mail: profguilhardes@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

Prezado editor, parabéns pela excelente reportagem (edi-
ção de abril) com o Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Reconhecemos a cada dia 
a importância do Jornal DIREITOS, que vem trazendo uma 
enorme contribuição para todos os leitores.

Marcela Maria, Comerciante. Ilhéus - Bahia.

Prezado Vercil, parabéns pela qualidade e seriedade do 
Jornal DIREITOS, que a cada mês vem melhor.

Lourival Santos, Comerciário. Ilhéus – Bahia.

Advogados processados
Advogados cujo comportamento e linguajar 

contra as partes em audiências e processos são 
considerados “excessivos” têm sido condenados 
a pagar danos morais. Ainda que o Estatuto da 
Advocacia dê a liberdade à atuação desses pro-
fissionais, o Superior Tribunal de Justiça em 
pelo menos cinco casos condenou os advogados 
por afronta à honra dos envolvidos nas ações — 
sejam partes ou mesmo magistrados. Segundo o 
jornal Valor Econômico, a Corte, nos processos 
julgados, entendeu que a imunidade profissio-
nal não é absoluta.

Novo CPC amplia 
recursos em 

matéria tributária
As novas regras do CPC em re-

lação aos recursos vão “corrigir uma 
injustiça” que acontece com o con-
tribuinte, impedindo que a matéria 
tributária seja recusada sem análi-
se no Superior Tribunal de Justiça 
e no Supremo Tribunal Federal. 
A afirmação foi feita pelo ministro 
Luiz Fux, do Superior Tribunal de 
Justiça, que preside a comissão de 
juristas que elabora o anteprojeto 
do novo Código de Processo Civil.

Senhor editor, parabenizo 
o jornal DIREITOS pela forma 
séria com que vocês abordam as 
notícias que são veiculadas nes-
te veiculo de comunicação. Cre-
dibilidade, portanto, é a tônica 
deste jornal.

Samanta Pedrosa,
Advogada. Salvador 

– Bahia. 

O líder do governo no Senado, Romero 
Jucá (foto), PMDB-RR, afirmou na últi-
ma quarta-feira  que não votará o Projeto 
Ficha Limpa sob pressão. Ele não descar-
tou também a possibilidade de haver mu-
danças no texto aprovado na terça-feira 
(11/5) pelos deputados. O projeto Ficha 
Limpa tem como objetivo impedir a can-
didatura de políticos condenadas que já 
tenham condenações na Justiça. 

De acordo com Jucá, as propostas pre-
cisam ser debatidas no Senado. Além disso, 
ele acrescentou que ainda não foi escolhido 
um relator para a matéria, o que impede 
sua votação. 

“Querem que a gente vote algo que 
ainda não chegou, não tem relator, não 
foi discutido. Não vamos fazer isso sob 
pressão. Pelo menos, não pela minha par-
te. Não temo nada, vou discutir, votar 
a favor, mas fazendo o projeto que acho 
com responsabilidade”, disse. 

O vice-líder do PSBD no Senado, Ál-
varo Dias (PR), afirmou que os líderes de-
veriam pedir para que a proposta tramite 
em regime de urgência. “É possível, basta 
vontade política. Podemos inverter a pau-
ta. Primeiramente, colocando em regime 
de urgência a pedido das lideranças”. 

Segundo o tucano, o governo pode-
ria retirar a urgência constitucional dos 
quatro projetos relativos à exploração de 
petróleo da camada do pré-sal para via-
bilizar a votação do Projeto Ficha Limpa 
antes do dia 9 de junho, prazo para que 
nova legislação entre em vigor nas pró-
ximas eleições. 

“É essencial para nós votarmos o Ficha 
Limpa”, afirmou Dias. Pela manhã, o pre-
sidente do Senado, José Sarney (PMDB-
AP), disse que conversaria com os líderes 
partidários para que a proposta receba o 
regime de urgência. “Farei todo o esforço 
nesse sentindo, inclusive procurando que 
votemos no plenário a urgência”, disse. 

O projeto Ficha Limpa, de iniciativa 
popular, foi apresentado à Câmara em 
setembro de 2009 com mais de 1,6 mi-
lhão de assinaturas em papel e mais de 
2 milhões de assinaturas virtuais (pela 
internet) com o propósito de estabelecer 
regras para impedir que pessoas conde-
nadas ou que respondam a processos na 
Justiça sejam candidatas às eleições. 
Agência Brasil

Para Romero Jucá, projeto Ficha 
Limpa não será aprovado sob pressão

A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado aprovou no último dia 12 
de maio o parecer favorável do senador Cé-
sar Borges (PR), com duas emendas de sua 
autoria, para o projeto de emenda consti-
tucional PEC 54/07 que cria o voto majori-
tário para a eleição de deputados federais, 
estaduais e vereadores. Dessa maneira, as 
vagas em cada casa legislativa serão ocupa-
das pelos candidatos que obtiverem o maior 
número de votos nos estados, independente 
do desempenho global dos partidos pelos 

quais concorreram. Com isto, acaba o voto 
proporcional no país, pelo qual um cálculo 
matemático decide quem pode ser eleito.

Para Borges, a PEC simplifica o voto popu-
lar e impede injustiças eleitorais, como a der-
rota de deputados com boas votações, enquan-
to outros de votação mínima se elegem, graças 
ao cálculo do quociente eleitoral. “O eleitor não 
entende e desconfia de um sistema que exclui 
candidatos bem votados, representativos nas 
suas comunidades, e que elege outros candida-
tos com pouca votação”, avalia.

CCJ do Senado aprova projeto que 
cria voto majoritário para deputados
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16º Dica 
É dever de todo advogado recém-admitido à OAB 

conhecer o papel institucional do profissional do di-
reito, o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da 
profissão, saber os atos que pode praticar e os que 
lhe são vedados, conhecer os direitos que lhe são as-
segurados e os deveres que lhe incumbem.

17º Dica 
Não busques, jovem advogado, o êxito fácil, rá-

pido, porque o nome e a reputação do profissional, 
produtos que são da maturação, se constroem passo 
a passo, paulatinamente, laboriosamente, ao longo 
do tempo.

18º Dica 
Não pode, nem deve, o profissional do direito 

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

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Bendito Calheiros Bomfim.

Quem é pobre 
na forma da lei?

Quem pode ser considerado pobre na forma 
da lei? Em 5 de fevereiro de 1950, começou a vi-
gorar no país a lei número 1060, que estabelece 
normas para a concessão de assistência judici-
ária aos necessitados. É essa lei que define, até 
hoje, quem pode ser considerado juridicamente 
necessitado. O pobre na forma da lei, portanto, é 
aquele que declara não poder arcar com às cus-
tas, despesas processuais e honorários de advo-
gado sem prejuízo de seu sustento e de sua famí-
lia, segundo a lei

1- Ad Hoc = Pra isso. Diz-se da pessoa ou 
coisa preparada para determinada missão ou 
circunstância. Substituição temporária para caso 
especifico.
2- Ad referendum = Para ser referendado. Diz-se 
do ato que depende de aprovação ou ratificação da 
autoridade ou poder competente. Para aprovação.
3- Animus Apropriandi = Intenção de apropriar-se
4- Autorictas = autorização
5- A Non Domino = Que não vem dono
6- Calumnia Litium = Chicana ou alicantina
7- De Merits = Do mérito
8- Elegantia Iuris – Elegância na expressão do 
direito ou da lei
9 –Ex Autoritate Propria =  Por sua própria 
autoridade
10- Extra Murus = Fora do limite
11- Extra petita = Fora do pedido
12- Expressis Verbis =De maneira
13- In articulus Mortis = Momento Próximo a 
morte.
14- In casu = No caso.
Jus ET Obligatio Sun Correlata = Direito e 
obrigação são correlatos.

 Foi bastante prestigiado o lan-
çamento no último dia 7/5 pela Edi-
tora Direitos, o livro “Breves Análi-
ses Jurídicas”, do bacharelando em 
Direito pela Faculdade de Tecnolo-
gia e Ciências, Professor, Historia-
dor e Jornalista-Diretor-Fundador 
do Grupo Direitos (Jornal, Revista, 
Site e Editora) Vercil Rodrigues, 
no auditório Gervásio Oliveira  na 
FTC/Itabuna.

A obra reúne em 216 páginas 
textos que o autor escreveu nos 
últimos anos em jornais e revistas 
baiana, algumas inclusive especia-
lizadas na Ciência Jurídica. E é a 
primeira obra jurídica de um estu-
dante de Direito no Brasil e marca 
também a estreia no mercado lite-
rário da Editora Direitos.

A obra “Breves Análises Jurídi-
cas” tem o grande mérito de conden-
sar trabalhos que giram ao derredor 

da relevante e atual temática dos 
direitos humanos fundamentais, os 
quais potencializam, na prática das 
relações sociais, o pleno exercício da 
cidadania em nosso País.

Do ponto de vista estilístico, o 
livro prima, ao longo de todo o tex-
to, por virtudes cada vez mais raras 
na literatura jurídica, a saber: a ob-
jetividade do raciocínio, a correção 
vocabular, a clareza expositiva, a 
argumentação convincente e o enfo-
que interdisciplinar das ideias.

Dentre os diversos assuntos tra-
tados pela coletânea, sempre com o 
pendor crítico e o compromisso so-
cial que caracterizam o autor, me-
recem destaque artigos que versam 
sobre o ensino jurídico, o direito 
constitucional, eleitoral, processu-
al, direito de família, penal, educa-
cional, alternativo, digital, o direi-
to das pessoas com deficiências e o 

direito da criança e do adolescente, 
dentre outros. 

Autor: Vercil Rodrigues.
Editora: Direitos Editora 
Edição: 1ª/2010
Número de páginas: 216
Acabamento: Capa Universitária.
Tamanho: 15 X 25 cm
Preço: R$ 30,00
Peso: 335 gm
ISBN: 978-85-63480-00-2
Vendas: Telefones (73) 9134 5375
e 3613 2545 ou 
www.jornaldireitos.com.br

Acadêmico de Direito
lança obra jurídica

O deputado federal Sérgio 
Carneiro (PT) protocolou no úl-
timo dia 12 de maio na Câmara 
uma proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) propondo a modifi-
cação do artigo 94 da Constituição 
Federal para incluir a carreira 
dos defensores públicos no Quin-
to Constitucional. Atualmente, só 
podem ser indicados ao Quinto, 
como são conhecidas as vagas des-
tinadas nos tribunais brasileiros a 

membros de fora da magistratura, 
representantes do Ministério Pú-
blico com mais de 10 anos de car-
reira ou advogados com mais de 
10 anos de exercício profissional, 
além de notório saber jurídico e 
reputação ilibada. Segundo Sérgio 
Carneiro, “a ideia é levar para os 
tribunais a experiência de quem, 
durante toda a vida acadêmica e 
profissional, atuou na defesa das 
pessoas pobres do nosso país”.

Sérgio Carneiro quer 
incluir defensores públicos 
no Quinto Constitucional       

Ideia de Sérgio é permitir presença 
em tribunais de defensores do povo

A Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Orga-
nizado da Câmara aprovou, na 
quarta-feira (12/5), a proposta que 
torna obrigatório o inquérito poli-
cial para a apresentação de denún-
cia ou queixa pelo Ministério Pú-
blico, sempre que a notificação do 
crime não contar com os elementos 
suficientes para a ação penal. Pelo 
texto atual do Código de Processo 
Penal (Decreto-Lei 3.689/41), o in-

quérito não é obrigatório.
O projeto segue para análise 

conclusiva da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

Pelo texto original do projeto, 
o inquérito deve ser exigido como 
base para toda denúncia ou queixa. 
Estabelece ainda que o juiz deve 
explicar por escrito os motivos pe-
los quais decidiu aceitá-los.

Na opinião do deputado Gui-
lherme Campos, relator do projeto, 

caso seja exigida fundamentação 
do juiz para aceitar denúncias ou 
queixas, essas deixam de ter a atu-
al natureza de despacho e passam 
a consistir em decisão interlocu-
tória, de que se pode recorrer por 
meio de recurso. 

“Essa mudança teria prejuízos 
para a celeridade processual”, afir-
ma o deputado. Para ele, isso au-
mentaria ainda mais a sensação de 
impunidade vigente no Brasil.

Inquérito poderá ser obrigatório para a 
apresentação de denúncias, diz Câmara
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1- Aposentei-me em 25 de abril de 1986, percebendo por volta de sete 
salários mínimos. Embora discorde quanto à tese da inexistência de di-
reito adquirido ao recebimento de aposentadoria no patamar que me 
fora prometido, questiono: que me resta fazer em busca dos meus direi-
tos previdenciários? Marinalva Silva.

Resposta: Os benefícios previdenciários não estão vinculados ao salário mí-
nimo, e, embora os beneficiários se mostrem inconformados, o reajuste feito com 
base na inflação mantém o poder aquisitivo no patamar inicial, atendendo, as-
sim, a determinação legal que assegura irredutibilidade do benefício. A única 
possibilidade que vislumbro está assentado em eventual erro no cálculo inicial, 
fato que pode, eventualmente, ser objeto de conferência e quiçá de revisão.  

 
2- Estudei por três anos em escola técnica federal, na década de 70. 

Este período de estudo poderá ser computado pelo INSS como tempo de 
contribuição? Marcos Antônio.

  Resposta: O tempo de aprendizado profissional prestado em escola 
técnica federal, com atividades arcadas diretamente pelo orçamento da União 
Federal, pode ser computado para fins de aposentadoria no Regime Geral de 
Previdência Social. Esse entendimento foi pacificado pela Turma Nacional de 
Uniformização da Jurisprudência dos JEFs, que funciona no Conselho da Justiça 
Federal.

*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 
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Concurso Petrobras Biocom-
bustível 2010

Por Francisco Valdece Ferreira de Sousa*

Comissão da Verdade terá 2 anos para
apurar crimes contra direitos humanos

Em freio à “poligamia eleitoral”, 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
restringiu a formação de alianças ale-
atórias nos Estados. O presidente da 
Corte, ministro Ricardo Lewandowski, 
afirmou que as coligações feitas na 
campanha deste ano terão de ser mais 
coerentes. Uma decisão unânime to-
mada na noite do dia 11 de maio pelo 
TSE impede que vários partidos se co-
liguem para governador, mas fiquem 
separados na disputa pelo Senado.

Apesar de a decisão ter reduzido as 
possibilidades de coligação, Lewando-
wski considera que não houve um en-
gessamento das alianças. “Eu não gos-
taria de usar a palavra engessado. Eu 
acho que deve haver mais uma coerên-
cia. As alianças devem guardar uma co-
erência maior. A decisão foi no sentido 
de que as alianças mantivessem uma 
certa coerência política e ideológica”, 
disse Lewandowski. (Agência Estado)

Os ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiram na úl-
tima quarta-feira manter a Lei de 
Improbidade Administrativa – que 
desde 1992 tira o mandato de agen-
tes públicos em caso de enrique-
cimento ilícito no exercício dessas 
funções. O STF julgou improcedente 
a Ação Direta de Inconstitucionali-
dade, enviada pelo Partido Traba-
lhista Nacional (PTN), que pedia a 

revogação. Os ministros entenderam 
que não houve ilegalidade na trami-
tação da lei na época de sua apro-
vação. A legenda alegava que a Câ-
mara dos Deputados não poderia ter 
encaminhando o texto, aprovado em 
1992, direto à sanção presidencial. 
Na época da votação da matéria, o 
projeto substitutivo apresentado 
pelo Senado Federal foi modificado 
na Câmara. (G1)

Presidente do TSE pede
mais coerência em coligações

STF mantém Lei de
Improbidade Administrativa

Após diversos investimentos e mais 
de três anos aguardando, a Santa Casa 
de Misericórdia de Itabuna finalmente 
foi habilitada pelo Ministério da Saúde 
para realização de cirurgias cardíacas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  Do 
teto orçamentário previsto, que somava 
um valor aproximado de R$350 mil men-
sais, somente R$125 mil foram aprova-
dos, o que, na alocação dos valores, cor-
responderá ao custeio de quatro cirurgias 
a cada mês. Enquanto aguarda a visita 
da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), 
responsável pela formalização do convê-
nio, a equipe do Serviço de Alta Comple-
xidade em Cardiologia da instituição já 
realizou nesta última semana as primei-
ras cirurgias cardíacas - SUS desta nova 
fase, salvando vidas de pacientes que es-
tavam internados e caracterizados como 
triagem de urgência.

Apesar de comemorar a habilitação, 
que representa a chegada de mais um 
importante serviço de alta complexidade 
referenciada na Santa Casa de Itabuna 
para toda a região, a equipe do Serviço de 
Cardiologia e a própria gerência técnica 
e provedoria da instituição mostraram-se 
receosos sobre a diminuição dos recursos 
previstos para a demanda real existen-
te. “Estamos receosos pela insuficiência 
dos recursos diante da já crescente fila 
de espera de pacientes cardíacos na ma-
cro-região atendida pela Santa Casa de 
Itabuna, sobretudo se não conseguirmos 
suprir nem mesmo a pressão gerada pela 
urgência”, declarou o provedor da Santa 
Casa de Itabuna, Renan Moreira.

Sobre os R$125 mil mensais aprova-

dos pelo Ministério da Saúde, o recurso 
deverá cobrir as três etapas que envolvem 
um paciente com pré-diagnóstico de car-
diopatia. “ O recurso é destinado a cobrir 
as despesas de todo Serviço de Cardiolo-
gia, ou seja, o diagnóstico, o Serviço de He-
modinâmica, com procedimentos de alto 
custo como o cateterismo e a angioplastia, 
a implantação de marcapasso, além do rol 
de procedimentos cardíacos cirúrgicos”, 
relatou diretor administrativo e financeiro 
da SCMI, André Wermann. 

Com a portaria de habilitação, publi-
cada ainda no último dia 19 de abril, pelo 
Ministério da Saúde, a Santa Casa de 
Itabuna permanece aguardando a visita 
da Sesab que deverá formalizar o convê-
nio. A instituição filantrópica espera que 
haja, por parte do próprio Estado, um 
incremento de verbas, objetivando desa-
fogar a fila de espera já crescente. “Uma 
das possibilidades é a aplicação em Ita-
buna do modelo de mutirão de cirurgias 
cardíacas, hoje realizado em Salvador”, 
declarou o coordenador do Serviço de 
Cardiologia da SCMI, o médico cirurgião 
cardíaco, Décio Cardoso. 

Ainda na última semana, as duas 
primeiras cirurgias cardíacas SUS foram 
realizadas pela equipe do Serviço de Alta 
Complexidade em Cardiologia da Santa 
Casa de Itabuna. Pacientes internados 
e com risco de morte foram operados a 
partir de uma triagem de urgência, que 
contou ainda com a execução de diversos 
procedimentos do serviço de hemodinâ-
mica. As cirurgias foram realizadas com 
sucesso e os pacientes já tiveram alta 
hospitalar. 

Santa Casa de Itabuna habilitada
para Cirurgias Cardíacas - SUS

SCMI

A Comissão da Verdade, órgão 
criado para investigar violações de 
direitos humanos na ditadura, fun-
cionará por dois anos, sem possibi-
lidade de prorrogação, e obrigará 
militares e servidores civis a colabo-
rar com a apuração. A comissão terá 
como objetivo investigar tanto os 
agentes de Estado como os militan-
tes de esquerda atuantes durante a 

ditadura militar, assim como res-
ponsáveis por violações praticadas 
entre 1946 e 1988. O projeto pas-
sará pela avaliação de deputados e 
senadores e, a seguir, pela análise 
de sanção ou vetos do Planalto. Se 
criada nos moldes do projeto de lei, 
a comissão será composta por sete 
integrantes escolhidos pelo presi-
dente da República

Santa Casa de Misericórdia de Itabuna

Lewandowski afirmou que decisão 
do TSE sobre candidatos a senado foi 

por coerência nas alianças 
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Prefeito vistoria obras 
da avenida Pedro Jorge

Caixa oferece crédito de
R$ 80 milhões para empresas

Em companhia de técnicos da Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), 
Emasa e de empreiteiras, o prefeito José 
Nilton Azevedo vistoriou as obras da ave-
nida Pedro Jorge nesta quinta-feira, a ser 
inaugurada em 28 de julho. No mesmo pe-
ríodo serão entregues à população as obras 
da avenida Cinquentenário, inteiramente 
repaginada e da ponte da rua Felícia de No-
vaes, que dá acesso ao bairro de Fátima e à 
BR-415, trecho Ilhéus-Itabuna.

O Capitão Azevedo lembrou que as 
obras da avenida Pedro Jorge são reali-
zadas com recursos próprios, através da 
receitas do IPTU e vão abrir um novo ve-
tor de desenvolvimento urbano. O proje-
to inclui a substituição total da rede de 
esgoto condominial pelo sistema conven-
cional, em paralelo a obras de contenção 
e de melhoria da drenagem do canal do 
São Pedro, que passa pelos bairros Pedro 

Jerônimo, Daniel Gomes e pela Fazenda 
do Gaúcho.

Durante a vistoria das obras, o prefeito 
observou homens e máquinas cuidando da 
limpeza e regularização do canal, melho-
rando a sua vazão e diminuindo assim os 
riscos de inundações. O engenheiro da Se-
dur, João Luiz Barbosa Costa, explicou que 
as obras estão de acordo com o cronograma 
e prosseguem em ritmo acelerado. Ele pre-
vê a conclusão até 28 de julho da pavimen-
tação asfáltica da primeira parte da obra, 
com urbanização e iluminação.

Ele destaca ainda que a limpeza do ca-
nal, em fase de conclusão ainda nos próxi-
mos dias, vai permitir a drenagem de uma 
área pantanosa, ajudando até mesmo na 
eliminação de possíveis focos do mosquito 
da dengue e evitando o alagamento das áre-
as de baixada. A pavimentação da pista de 
rolamento começa em junho.   

Ao participar da assinatura de um proto-
colo entre a Caixa Econômica Federal e a Câ-
mara de Diretores Lojistas para o aporte de 
R$ 80 milhões em créditos para o segmento 
empresarial, o prefeito José Nilton Azevedo 
(foto) elogiou os que investem e acreditam no 
desenvolvimento de Itabuna. 

A solenidade, no auditório da Caixa, foi 
presidida pelo superintendente Paulo Nery 
e teve ainda as presenças do secretário de 
Industria, Comércio e Turismo, Carlos Le-
ahy, empresários e dirigentes da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Itabuna e 
do Sindicato do Comércio Atacadista e Va-
rejista.

Azevedo destacou a sua gratidão ao em-
penho e competência da Caixa, como órgão 
do governo federal, em investir e alavancar 
o desenvolvimento do município de Itabu-
na. Lembrou que a cidade sofreu ao longo 
dos últimos anos as consequências diretas 
da vassoura-de-bruxa, doença que dizimou 
plantações de cacau, deixando milhares de 
trabalhadores desempregados. “Isso pro-
duziu um cinturão de miséria no entorno 
urbano, ampliando as demandas de infra-
estrutura, serviços públicos e segurança”, 
frisou.

O prefeito enfatizou ainda a contribui-
ção da Caixa, através do segmento imobi-
liário, financiando a construção de vários 
conjuntos, com cerca de 13 mil habitações. 
“O importante é que Itabuna reage e se 
mantém como um polo regional de comér-
cio e serviços, com destaque especial para 
as áreas de saúde e de educação”, comple-
mentou.

Investimentos - Além de anunciar o di-
recionamento de créditos de R$ 80 milhões 
para o setor empresarial, o superintenden-
te da Caixa, Paulo Nery informou sobre o 
projeto para a construção da nova superin-
tendência regional e de uma nova agen-
cia nas proximidades do Jequitibá Plaza 
Shopping. A obra vai ocupar uma área de 

quatro mil metros quadrados de área cons-
truída e vai incorporar uma nova agência, 
ampliando assim a rede de atendimento 
aos clientes.

Nery informou que a Caixa vem inves-
tindo R$ 60 milhões na construção de mora-
dias através do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, que vai beneficiar mais de 7,5 mil 
pessoas. As obras também geram empregos 
na área de construção civil e movimentam 
o comércio local.

O gerente de linhas de crédito Marcos 
Vinícius dos Santos Nascimento apresen-
tou um relatório dos investimentos realiza-
dos pela Caixa em Itabuna e na região e o 
presidente da CDL, Jorge Braga, da ACI, 
Eduardo Fontes e do Sindicom, José Adau-
to, destacaram a importância da parceria 
com a Caixa no direcionamento de recursos 
para investimento nos diversos setores, for-
talecendo o potencial de uma cidade que é 
polo regional de comércio e serviços.

Em uma reunião no Tribu-
nal da Justiça, em Salvador, na 
última sexta-feira (7) com a de-
sembargadora Telma Britto, e 
a OAB/Itabuna e vereadores de 
Itabuna foi aprovada a proposta 
da construção do novo fórum de 
Itabuna. As novas instalações 
serão erguidas na área do antigo 
Dnit, em um terreno de cerca de 
8 mil metros quadrados, no bair-
ro São Caetano.

Uma verba de R$3,5 mi-
lhões, que seria dividida entre 
quatro novos fóruns baianos, vai 
ser inteiramente destinada para 
a construção do novo fórum de 
Itabuna, tratada como priorida-
de devido à necessidade urgente 
do seu funcionamento em um 
espaço mais amplo. A obra está 
orçada em R$7 milhões, e ficou 
decidido na reunião que o restan-
te do montante poderá ser anga-
riado através de uma parceria 
público-privada, que ainda será 
negociada.

Também estiveram presen-
tes no encontro com a desem-
bargadora o prefeito José Nil-
ton Azevedo, o ex-presidente da 
OAB Bahia, Dinailton Gomes, o 
superintendente da Dnit, Sau-
lo Pontes, membros da Câmara 

de Vereadores de Itabuna e re-
presentantes da sociedade, que 
ressaltaram a necessidade da 
urgência da construção de uma 
nova sede.

As obras serão iniciadas no 
primeiro semestre de 2011 e, 
para que o processo seja acelera-
do, a construção ocorrerá por mó-
dulos, para que o prédio funcione 
parcialmente, sem ter que espe-
rar pelo término dos trabalhos.

 “O Fórum está sendo 
considerado urgente, devido à 
necessidade de um espaço mais 
amplo”, declarou o vereador Ro-
berto de Souza.

“A nova postura da OAB é 
a de valorização dos advogados 
e da profissão e, por conseguin-
te, da sociedade como um todo, 
que terá agora uma Justiça que 
responderá de forma imediata”, 
frisou o presidente da OAB Ita-
buna, Andirlei Nascimento.

“Em um país democrático, a 
necessidade maior para se man-
ter o equilíbrio social é a manu-
tenção de uma Justiça forte e a 
OAB não está medindo esforços 
para que esta seja a realidade de 
Itabuna. A construção do novo 
fórum é um momento histórico”, 
concluiu o presidente.

Mesmo com metade da cidade 
enfrentando problemas de abasteci-
mento de água desde o início do ano, 
a Empresa Municipal de Água e Sa-
neamento (Emasa) tem aumentado 
constantemente a conta do precioso 
líquido. Por conta disso, os vereado-
res Roberto de Souza (foto) e Wen-
ceslau Júnior vão entrar com um 
processo contra esta empresa junto 
ao Ministério Público Estadual.

A razão foram os “aumentos abu-
sivos e a falta de informações sobre o 
que é realmente cobrado na conta de 
água da Emasa”, dizem os vereado-
res, cansados das explicações de Al-
fredo Melo, presidente da empresa.

Segundo Wenceslau, “é um ab-
surdo o que a empresa faz com o 
cidadão. Já que o Prefeito Azevedo 
não sabe o que fazer com a situação, 
cabe à população ir também ao MP 
protestar contra os desmandos da 
empresa municipal de água”.

Vereadores confirmam 
novo Fórum em Itabuna

EXECUTIVO

LEGISLATIVO

O prefeito José Nilton Azevedo inspecionando obra no bairro Pedro Jorge
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Os vereadores
Roberto de Souza e 
Wenceslau propõem 
ação contra a Emasa


