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ENTREVISTA

Thais Campos de Jesus - Do que trata 
seu livro?
Vercil Rodrigues – O livro Breves Análises 
Jurídicas aborda diversas temáticas do Di-
reito, merecem destaque artigos que versam 
sobre o ensino jurídico, o direito constitucio-
nal, o direito eleitoral, o direito processual, 
o direito de família, o direito penal, o direito 
educacional, o direito alternativo, o direito di-
gital, o direito das pessoas com deficiências e 
o direito da criança e do adolescente, dentre 
outros. Analisados sempre com o pendor crí-
tico e o compromisso social.

Thais Campos de Jesus - Qual o público 
alvo, apenas estudantes de direito?
VR – Apesar de ser o 1º livro jurídico de um 
estudante de Direito no Brasil, segundo Dr, 
Eurípedes Brito Cunha, ex-presente da OAB/
Bahia, Membro do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB) e Conselheiro Nato da OAB/
BA – que faz a apresentação do Breves Análi-
ses Jurídicas, o livro foi escrito para açambar-
car todos os operadores do direito, bem como o 
cidadão de um modo geral. Daí termos optado 
em escrever o mesmo em linguagem jornalís-
tica, mas sem perder o rigor cientifico. Posso 
dizer então que o livro foi escrito para o ser 
humano, pois não podemos nos imiscuir em 
um globalizado dos conhecimentos jurídicos. 
O direito faz parte do nosso dia-a-dia.

Thais Campos de Jesus - Qual o princi-
pal objetivo de ter escrito o livro?
VR – Queria contribuir como acadêmico para 
o mundo jurídico. Tratando de importantes 
temas desta apaixonante e nobre ciência de 

forma clara, concisa, objetiva e didática, ten-
do em vista a pertinência dos mesmos no con-
temporâneo ordenamento jurídico pátrio. Em 
outras palavras, queria contribuir e tentar 
engrandecer ainda mais a cultura jurídica re-
gional que tem grandes nomes como Dr. Car-
los Valder, Drª Sônia Maron, Sérgio Habib, 
Dr. Marcos Bandeira, dentre outros. 

Thais Campos de Jesus - Com as cres-
centes exigências de concursos, até de 
nível médio, para conhecimentos em Di-
reito, você considera seu livro um apoio 
didático aos concurseiros de hoje?
VR – Em princípio essa não é a proposta prin-
cipal do livro, mas em virtude da pertinência 
dos temas jurídicos abordados, ele servirá com 
certeza também para esse propósito. E por 
conta disso, a aceitação da obra no universo 
dos estudantes de direito tem sido excelente.

Thais Campos de Jesus - Qual a expecta-
tiva quanto a aceitação do livro?
VR – Superou minhas expectativas. 

O lançamento do livro marca duas estreias, 
a da Direitos Editora de livros  (integrante 
do Grupos Direitos, que é composta do site, 
jornal e revista) e minha como autor, então 
precisávamos fazer uma obra que tivesse um 
bom acabamento gráfico, boa diagramação, 
bom papel, uma bela capa, enfim uma qua-
lidade acima da média. Mas quanto ao livro 
em si, não tinha a certeza da boa receptivi-
dade nos meio jurídico e, ainda mais que em 
tão pouco tempo a 1ª edição se esgotasse, fa-
zendo com que providenciássemos a 2ª edição 
que sairá com a co-edição da Direitos e a Via 
Litterarum editoras. Mas escrevemo-lo com a 
razão e a emoção, daí talvez tenham advindo 
o sucesso do Breves Análises Jurídicas a  pon-
to de ser considerado um fenômeno editorial.

Thais Campos de Jesus - Como está a 
preparação para a 2ª edição?
VR – A 2ª edição está na gráfica estará no 
mercado baiano e nacional a partir do dia 14 
de junho. E como falei será uma co-edição Di-
reitos e Via Litterarum. E estamos negocian-

do o seu lançamento para o mês de julho na 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI). Mas en-
quanto isso não ocorre, o livro estará à venda 
nas livrarias do Fórum Rui Barbosa em Ita-
buna e do aeroporto Jorge Amado em Ilhéus 
e via on line nos sites www.jornaldireitos.br e 
www.quiosquecultural.com.br.

Thais Campos de Jesus - Você planeja 
outros livros?
VR –  Sim. Já temos três novos livros es-
critos, sendo que um deles só está aguardan-
do o responsável pelo prefácio nos entregar 
para lançarmos no 2º semestre deste ano. E 
também estamos organizando para janeiro 
de 2011 uma coletânea de autores que repre-
sentam as maiores “cabeças” pensantes do 
Direito na Bahia que será lançado pela Di-
reito Editora Além desse, fui convidado (mas 
ainda não estou autorizado a revelar nome) 
para coordenar um livro jurídico de um gran-
de jurista de nossa região. 

Thais Campos de Jesus - O que trazem 
estes novos livros?
VR – O primeiro é na temática jurídica, um 
de histórica regional e o outro análise cotidia-
na sob o prisma histórico-social. Todos serão 
lançados pela Direitos Editora. 

Thais Campos de Jesus - Como você con-
cilia tantas atividades (professor, estu-
dante, jornalista e agora escritor)?
VR – Não é fácil não, mas durmo pouco, tra-
balho em cima de metas de médios e longos 
prazos e conto com a compreensão de minha 
esposa. Faço mensalmente um projeto onde 
elenco as metas de cada semana, quinzena e 
mês. E aí vou executando, e o que não é pos-
sível replanejo.

Thais Campos de Jesus - Como está o 
seu trabalho com o jornal e revista que 
você produz?
VR – Os dois caminham bem. Há aproxima-
damente um ano, promovi um rol substancial 
de mudanças no Jornal Direitos com o propó-
sito de profissionalização do mesmo, ou seja, 
mudamos layout, cores, diagramador, web-
designer, gráfica, inovamos com o 2º caderno 
– variedades, que tem a mesma quantidade 
de páginas do 1º. E os efeitos das mudanças 
tem sido a quantidade de elogios/parabéns 
que temos recebido todos os meses de nossos 
parceiros e leitores, o que demonstra a boa 
aceitação.
Com relação a Revista Direitos – que é a 1ª 
revista jurídica do Norte-Nordeste, tem sido 
boa a aceitação na comunidade jurídica da 
Bahia, e para tal estamos trabalhando ardu-
amente, ela é fruto de uma boa diagramação, 
um bom papel, uma boa gráfica, um lay out 
arrojado e um conteúdo de primeira.

Entrevista com Vercil Rodrigues jornalista-fundador do Jornal, 
Revista e Editora de livros DIREITOS; bacharelando em Direito 
pela FTC Itabuna, historiador pela Universidade Estadual de San-
ta Cruz (UESC); Especialista em História Regional, em Gestão Es-
colar e Docência do Ensino Superior, Professor de História da Rede 
Estadual de Ensino da Bahia, que acaba de lançar o livro Breves 
Análises Jurídicas 1º obra jurídica de um estudante de Direito no 
Brasil e que segundo abalizados críticos é um fenômeno editorial ao 
alcançar a marca de 100% de vendas em apenas 20 dias.

Atenção: Entrevista concedida a jornalista Thais Campos de Je-
sus, do Jornal Radar, na edição Nº 02, dia 7 de junho de 2010.

Vercil Rodrigues, professor, escritor e jornalista

“Esse livro foi escrito para açambarcar 
todos os operadores do direito, bem 
como o cidadão de um modo geral”

1º livro jurídico 
de um estudante 
de Direito no 
Brasil

“ “

A CCJ (Comissão de Constitui-
ção e Justiça) do Senado aprovou 
o fim do voto secreto em casos de 
perda de mandato parlamentar. 
Segundo o relator, Antonio Carlos 
Valadares, PSB-SE (foto), “não 
se pode admitir que o julgamento 
seja secreto por se tratar de um 
igual e, assegurada a ampla defe-
sa, o senador deve votar conforme 
sua convicção”. 

A proposta também acaba 
com o voto secreto nas análises de 
vetos presidenciais sobre projetos 
de lei e na aprovação ou exone-
ração de autoridades: indicação 
de embaixadores, de presidente 
e diretores do Banco Central, de 
titulares de agências reguladoras 
e governadores de território.

Comissão do Senado aprova voto aberto
para casos de perda de mandato

Diploma de jornalismo 
pode voltar a ser exigido

A importância das 
penas alternativas
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Câmara aprova reajuste para 
mais de 32 mil servidores

Tratado que criou corte
penal de Haia é revisto

DIREITO INTERNACIONAL

Alunos inadimplentes
impedidos de fazer prova 
devem ser indenizados

Breves Análises Jurídicas é 
considerado um fenômeno 
editorial por alcançar 100% 

de vendas em 20 dias
O livro Breves Análises Jurídicas do jorna-

lista e bacharelando em Direito pela FTC Vercil 
Rodrigues, lançado no último dia 7 de maio, já é 
considerado um fenômeno editorial por alcançar 
um índice de 100% de vendas em sua 1ª edição em 
apenas 20 dias. 
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A Constituição Federal de 1988 
(CF/88) impõe a cobrança e arrecadação 
do IPTU, ou imposto sobre a proprieda-
de predial e territorial urbana, aos Mu-
nicípios, e por competência cumulativa, 
conforme artigo 147 da CF/88, ao Dis-
trito Federal. 

Assim, é por determinação consti-
tucional que cabe ao Distrito Federal 
e aos Municípios do país a regulação 
do tal tributo na linha estabelecida no 
Código Tributário Nacional (CTN) e, 
com a respectiva arrecadação coercitiva 
(receita derivada), apliquem os valores 
percebidos para o melhor desenvolvi-
mento social em linha com o interesse 
público.

A relação jurídico tributária será 
sempre estabelecida entre o contri-
buinte e a Administração Tributária, 
por meio de leis próprias, em especial 
o Código Tributário Nacional (CTN), 
determinando, assim, norma de direito 
público. 

O contrato de locação é o tipo de 
avença em que o proprietário se obriga 
a ceder, por tempo determinado ou não, 
o uso e gozo de bem infungível por re-
muneração estipulada e assumida pelo 
inquilino.  

A relação entre o proprietário (lo-
cador) e o inquilino (locatário) será ve-
rificada conforme os ditames da Lei do 
Inquilinato, o que permitirá o exercício 
da autonomia da vontade, tendo em 
vista se escorar em norma de direito 

privado.
É comum observarmos nos contra-

tos de locação cláusulas em que o loca-
dor impõe ao locatário o pagamento dos 
mais variados tipos de tarifas e tribu-
tos, entre estes últimos, o IPTU. 

Assim, conforme disposto em con-
trato e no exercício da autonomia da 
vontade, enterder-se-á que o locatário 
mediante contrato assumiu a obrigação 
para o pagamento do IPTU frente ao 
Múnicípio ou, eventualmente, ao Dis-
trito Federal. Nesta linha de raciocínio, 
caso o locatário não realize o pagamen-
to (inadimplemento) deverá o Fisco pro-
mover ação própria de execução (Exe-
cução Fiscal) contra o locatário para 
reaver, portanto, o IPTU devido. Não! 
Não é tão simples quanto parece...

Verifica-se no CTN e demais legis-
lações que o contribuinte (sujeito passi-
vo) do IPTU será o proprietário do bem 
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou 
o seu possuidor com animus domínio. 

Ora, o locatário conforme contrato 
exposto e regido pela Lei do Inquilina-
to não poderá usucapir bem imóvel por 
ter posse precária e, portanto, não po-
derá dele se exigir (cobrar) mediante 
Execução Fiscal o pagamento devido do 
IPTU.

Observa-se, assim, que toda cláusu-
la no contrato de locação com intuito de 
transferir a obrigação do pagamento do 
IPTU do locador ao locatário deverá ser 
ignorada pelo Fisco.

O contrato de locação e sua relação 
jurídica de direito privado não será ca-
paz de alterar ou modificar a relação 
jurídico tributária decorrente da deter-
minação legal amparada, em especial, 
no interesse público.

O entendimento doutrinário e juris-
priudencial há muito resolvera a ques-
tão. O locador responderá a Execução 
Fiscal mesmo na existência de contrato 
de locação com cláusula específica sobre 
o pagamento do IPTU pelo locatário e 
inadimplemento do mesmo. 

Diante da questão restará ao pro-
prietário (locador) ação de regresso 
contra o inquilino (locatário) por des-
cumprimento do contrato no que tange 
ao pagamento do IPTU, verificado seu 
inadimplemento. 

Em suma, será o proprietário (lo-
cador) quem responderá a Execução 
Fiscal manejada pelo Fisco em razão do 
inadimplemento do inquilino (locatá-
rio), por ser impossível ao proprietário 
(locador) transferir a obrigação tributá-
ria decorrente da vontade expressa da 
lei ou mesmo criar nova espécie de res-
ponsabilidade tributária.

É como também pensamos!

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

UNYAHNA, FIB-Estácio e UNIVERSO. Salvador – Bahia.

IPTU e locatário

marcello.gurgel@gmail.com

CSU oferece serviços gratuitos à população

O CENTRO DIGITAL DE CIDADANIA localizado no 
CSU (Centro Social Urbano) no bairro Sarinha Alcântara, 
avisa a comunidade que está em funcionamento de segunda a 
sexta das 8h às 16h sem intervalo para almoço.

Oferecemos serviços gratuitos a população:

 ACESSO A INTERNET;
 IMPRESSÃO DE CURRICULUM;
 TRABALHO ESCOLAR E PESQUISAS;
 DECLARAÇÕES E NADA CONSTA;
 AGENDAMENTO INSS;
 TÍTULO ELEITORAL;
 QUEIXAS POLICIAIS;
 SEGUNDA VIA DE CONTA;
 CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA;

Tudo gratuito.
Basta trazer documento e se cadastrar.

Maiores informações: Michella: 
3613 0161 e 3616 2160 ou Pessoalmente no CSU.

AÇÃO SOCIAL

Preocupada com a 
acessibilidade na 

Cinquentenário, OAB 
envia ofício à Prefeitura

A diretoria da subseção de Itabuna da 
Ordem dos Advogados do Brasil enviou se-
mana passada um ofício para a Secretaria 
de Viação e Obras da Prefeitura de Itabu-
na. O documento aborda a necessidade da 
inclusão de acessos para deficientes físicos 
nos passeios da Avenida Cinquentenário, 
cuja obra de revitalização está atualmente 
em andamento.

A Ordem está preocupada, já que o pro-
jeto da reforma não deixa claro quantos 
acessos e rampas serão construídos. A vice-
presidente da OAB, Jurema Cintra, lembra 
de que é necessária a observação da aces-
sibilidade das pessoas portadoras de defici-
ência física, nos trechos contemplados pela 
reforma. 

Andirlei Nascimento, Presidente da sub-
seção da OAB, relata que “a OAB tem um 
papel fundamental na vida de cada uma das 
pessoas, ate porque na condição de guardiã 
das normas constitucionais e da sua aplica-
ção, tem poderes para que deste modo pos-
sa assegurar uma melhor qualidade de vida 
para a população. Assim, a acessibilidade 
das pessoas que possuem necessidades es-
peciais tem que ser respeitada pelo poder 
público”. 

Caso não obtenha uma resposta satisfa-
tória da Prefeitura de Itabuna, a diretoria 
da OAB adotará as medidas legais neces-
sárias para que sejam garantidos os meios 
ideais de acesso. 
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Enfrente-se, portanto, os di-
tames do art. 192, da C. F., que 
assim encontra-se redigido: “O 
sistema financeiro nacional, 
estruturado de forma a promo-
ver o desenvolvimento do Pais 
e a servir os ineresses da coleti-
vidade em todas as partes que 
o compõem será regulamenta-
do por leis complementares 
que disporão, inclusive, sobre 
a participação do capital es-
trangeiro nas instituições que 
o integram.” Nesse passo, o CMN 
tem como escopo obter o com fun-
cionamento do Sistema Financeiro 
Nacional, de sorte a que venha a 
ser promovido o desenvolvimento 
do Pais e bem servidos os interes-
ses da coletividade “em todas as 
partes que o compõem”.

Sobretudo quando se verifica 
o desprezo quanto aos cuidados 
no atendimento às pessoas que 
precisam comparecer aos bancos, 
é de total proveito que se exame, 
ainda que nos limites aqui possí-
veis, o que vêm a ser “servir os in-
teresses da coletividade em todas 
as partes que o compõem”, para 
concluir se o comportamento ban-
cários para com a população esta-
ria cumprindo esse mandamento 
constitucional, isto é, se deixar as 
pessoas durante horas na fila de 
atendimento é atender os interes-
ses da coletividade.

De início, coletividade, segun-
do ensina a Ciência Política, é “É 
povo ou conjunto de pessoas de 
determinado território, subme-
tido às mesmas normas entre si 
pelo idioma, interesses comuns, 
solidariedade.” Em assim sendo, 
os padecentes nas filas do atendi-
mento bancário constitui uma cole-
tividade que se encontra protegida 
pelo mandamento constitucional 
que envolve os deveres e obrigações 
do CMN, que não s encontra atendo 
para respeitar e cumprir suas obri-
gações constitucionais. 

É certo. Poder-se-ia dizer, en-
tão, que efetivamente estes cuida-
dos deveriam ser alvo de regula-
mentação a ser feita pelo CMN e 
não pelos Municípios. Mas assim 
não é. E não é porque, em primei-
ro lugar, o CNM não cumpre com 
esses deveres muito pequenos em 
face do compromisso elevadíssimo 
que diz respeito à direção do Sis-
tema Financeiro Nacional, a se-
guir porque a Constituição Fede-
ral também reza no art. 1º., inciso 
III, que a República Federativa 
do Brasil tem como fundamen-
tos, dentre outros, “a dignidade 
da pessoa humana”. E respei-

tar a dignidade da pessoa huma-
na, ou seja, “o ser humano deve 
ser tratado com um fim e não 
como um meio”, tal como ocorre 
com os estabelecimentos bancários 
que vêm nas enormes filhas em 
suas casas, como seres produtores 
de lucro, e nunca como seres que 
merece atenção e respeito, apenas, 
portadores do direito a um trata-
mento, e desrespeito continua mes-
mo quando a fila começa a tomar 
posição horizontal, com as pessoas 
sentadas no chão de cansaço.

Ora, a obrigação constitucio-
nal quanto ao tratamento digno 
da pessoa humana não se restrin-
ge aos deveres englobas no acervo 
do CMN, mas dirige-se a todas as 
instituições, sejam públicas sejam 
privadas, bancos e Municípios. 
E sendo dever de ambos tratar 
as pessoas com total igualdade e 
dignidade, considerando-se que o 
Conselho Monetário Nacional não 
cumpre seu dever, o Município 
não pode e não deve quedar iner-
te diante desse atentado contra 
a pessoa e contra a Constituição, 
cabendo-lhe suprir a ausência de 
uma outra instituição e legislar 
sobre o atendimento às pessoas.

Por fim, observe-se com bas-
tante ênfase, que o CNM pode, 
sim, regular o atendimento ban-
cário, mas não é este o seu dever 
constitucional, ao menos primor-
dial, o seu dever básico e velar pelo 
bom funcionamento do Sistema 
Financeiro Brasileiro, cumprin-
do o elenco que se encontra no 
art. 192, da C. F., dentre os quais 
não está a organização de filas e o 
atendimento ao público, o que se-
ria descer a patamar inteiramente 
alheio ao traço das linhas relativas 
ao Sistema Financeiro Brasileiro, 
de âmbito nacional e com fortes re-
percussões internacionais.

Restringir o direito de o Muni-
cípio legislar sobre as filas bancá-
rias sob o pretexto de que se trata 
de matéria vinculada ao Sistema 
Financeiro Nacional, afastando 
dos Municípios o direito de regu-
lamentar o atendimento ao cida-
dão, deixando-o horas no castigo 
das imensas filas, é minimizar 
demais os cuidados com as Finan-
ças do Pais, e retirar do Município 
o dever de cumprir um preceito 
constitucional imperioso, o de tra-
tar dignamente o cidadão.

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 Final) Ingressei na Faculdade de Direito da Univer-

sidade Federal da Bahia quando era localizada na 
Praça da Piedade, nas imediações do Gabinete Por-
tuguês de Leitura, terminando o curso no prédio que 
fora construído no Vale do Canela.

Informo que na minha turma da Faculdade de 
Direito, idos de 1958 a 1962, havia o deputado fe-
deral Raul Ferraz, o deputado estadual Arquimedes 
Pedreira e a desembargadora Lucy Lopes Moreira. 
O pensador social João Berbert, que se foi tão cedo 
na viagem sem regresso. O padre Jair e o pianista 
Mário Boavista. Havia também uma juíza da Justi-
ça do Trabalho, Marietinha, a pequena notável. Um 
juiz da Justiça comum, Artur Caria, que usava ócu-
los de lente forte, e o jurista Dylson Dórea, a causar 
espanto com o brilho de sua memória. O casal João 
Pedro e Célia, os noivos Eduardo Adami e Lícia. A 
estonteante Ynessa. O empresário Marcelo Gomes, 
alegre baterista do conjunto que tocava na faculda-
de, à noite, aos sábados. O nigeriano Edivaldo Brito, 
tributarista notável, “croner” do conjunto e o orador 
da turma. O civilista Antônio Luís Calmon Teixei-
ra, de fino trato e jeito manso, campeão imbatível 
de pesca submarina nas águas do Rio Vermelho. O 
sinfônico Afrânio, tocador de oboé e outros instru-
mentos de música erudita. Os craques Adalberto, 
Jair, Marcelo Santos e Cadilaque. O filósofo Álvaro 
Peres, o poeta Ildásio Tavares, o magnífico roman-
cista João Ubaldo Ribeiro e o arguto crítico literário 
Davi Sales.

Ressalta o cronista as molequeiras do delega-
do Dermeval Pó-Secante. As aventuras do mascate 
Edvaldo Bispo, consagrado por tribos antropófagas 
como “O Grande Cacique Turgulês”, quando de suas 
negociatas de terras devolutas no Baixo, Médio e 
Alto Amazonas. O faro incorrigível do promotor Cí-
cero de Magalhães para descobrir as batidas mais 
gostosas nos botecos escondidos da cidade baixa. Os 

estudos abalizados do recatado Vilaboim, sempre 
recolhido à elaboração do vigésimo e último volume 
da primeira parte do seu Tratado Puro de Direito 
Internacional decorrente do comportamento atávico 
do urubu nas correntes aéreas.

Se lembrar é maneira de conhecer a vida, amá-
la no vertical aceno das distâncias, como é bom sa-
ber que tive dentro daquela faculdade uma juven-
tude marcante, a inscrever no tempo um calendário 
feito de sensações ricas, gestos discordantes e atos 
solidários. Discussões acaloradas aconteciam num 
ambiente de companheirismo, as opiniões se fazen-
do livres em seus ritos de passagem. O pensamento 
ideológico conflitava-se e terminava muitas vezes 
em amizade permanente, o ideal dava lugar às rela-
ções cotidianas fora das dimensões críticas.

De anel no dedo e diploma na mão, regressaria ao 
Sul da Bahia com muitas lembranças agradáveis de 
meus idos acadêmicos na gloriosa Faculdade de Di-
reito. Depois de muitos anos de militância profissio-
nal, questionando o percurso do moço do interior que 
se fez advogado, proclamaria dentro de mim aos que 
se agacharam neste chão verbal com suas ervas dani-
nhas o que de minha querida faculdade trouxe para 
o exercício da advocacia: “O sinete cônscio/ para des-
lindar os cipós/ na terra a se fazer limpa/ refrescada 
pela chuva/ fecundada por um sol/ com seus raios 
quentes,/ na pauta de julgamento/ o mundo desses 
crimes/ nos porões e sonhos/ de minha própria lei/ 
que me leva para debaixo da terra/ no último ato da 
lide/ sem decifração, inevitável,/ sem caber recurso/ 
essa sentença soberba/ no julgado do vento.”

Escritor agraciado com a Comenda do Mérito do Estado da 
Bahia, Membro da Academia de Letras da Bahia. Jornalista e 
advogado aposentado e atual Presidente da Fundação Itabu-

nense de Cultura e Cidadania (FICC). Itabuna – Bahia. 
E-mail: cyropm@bol.com.br 

Ainda Faculdade 
de Direito

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

PEC da Felicidade
Comentário do ex-presidente nacio-

nal da OAB, Cezar Britto, sobre o ante-
projeto de emenda constitucional do se-
nador Cristovam Buarque para garantir 
o direito à felicidade de todos os brasilei-
ros: “É a mesma coisa que decretar chu-
va por medida provisória”, disse.  

Por Cyro de Mattos

CONCURSO

Defensoria Pública de
São Paulo disponibiliza 67
vagas para Defensor Público

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Esta-
do de São Paulo (www.defensoria.sp.gov.br), torna pú-
blico, para ciência dos interessados, que se acham aber-
tas às inscrições para o Concurso Público de Provas e 
Títulos para o provimento de cargos de Defensor Público 
do Estado.

Sobre as inscrições: As inscrições ao Concurso serão 
realizadas via Internet, endereço eletrônico www.con-
cursosfcc.com.br, de 28 de maio de 2010 até as 14h00 do 
dia 8 de julho de 2010, (horário de Brasília).

MEC Faz
concurso

O Ministério da Educação (MEC) 
planeja um concurso nacional para se-
lecionar professores que desejam atuar 
na rede pública. A prova será em 2011 
e destinada a docentes que tenham in-
teresses em trabalhar com alunos dos 
primeiros anos do ensino fundamental 
e da educação infantil. A seleção será 
nos moldes do atual Enem: o professor 
faz a prova do concurso e depois pode-
rá utilizá-la para ingressar em dife-
rentes redes.
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Estatuto da OAB/Código de Ética
1- No que se refere às eleições 

na OAB, assinale a opção 
correta.

a) São permitidas candidaturas 
isoladas ou que integrem mais 
de uma chapa.

b) Estagiários inscritos na OAB 
poderão integrar chapas que te-
nham em seus programas a Co-
missão OAB Jovem.

c) Os advogados que compõem a co-
missão eleitoral poderão integrar 
as chapas concorrentes, estando 
apenas o presidente da comissão 
impedido de integrá-las.

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

2- A punição disciplinar dos ad-
vogados compete ao

a) Conselho seccional do estado 
onde a infração for cometida, 
ainda que não seja o local onde 
o advogado tenha a inscrição 
principal ou suplementar, desde 
que a infração não seja pratica-
da perante o Conselho Federal.

b) conselho seccional do estado 
onde o advogado tenha inscri-
ção principal ou onde tenha ins-
crição suplementar, indistinta-
mente.

c) conselho seccional do estado 
onde o advogado tenha sua ins-
crição principal.

d) conselho seccional do estado 
onde se tome, primeiramente, 
conhecimento da infração.

3- Assinale a opção correta 
acerca do processo discipli-

nar a que se sujeitam os ad-
vogados inscritos na OAB.

a) No processo disciplinar, a pena 
de suspensão só pode ser impos-
ta após decisão irrecorrível, não 
se mostrando lícita qualquer es-
pécie de suspensão preventiva.

b) De acordo com o Estatuto da 
OAB, o processo disciplinar con-
tra advogado deve tramitar, de 
regra, com a publicidade devida 
a qualquer feito.

c) É possível a revisão do proces-
so disciplinar caso haja erro de 
julgamento ou condenação base-
ada em falsa prova.

d) Apenas o Conselho Federal pode 
punir disciplinarmente o advo-
gado inscrito na OAB.

4- Considerando o disposto no 
Estatuto da Advocacia e da 
OAB e no Código de Ética e 
Disciplina da OAB, assinale 
a opção correta.

a) A lei prevê, expressamente, o 
termo prescricional para a ação 
de prestação de contas pelas 
quantias que o advogado rece-
be de seu cliente ou de terceiros 
por conta deste.

b) De acordo com o Código de Ética, 
o advogado deve recusar-se a de-
por como testemunha em proces-
so no qual tenha atuado, salvo 
quando autorizado pelo cliente.

c) Os prazos recursais no processo 
disciplinar seguem as disposi-
ções do CPP.

d) Em nenhuma hipótese, o Código 
de Ética permite a participação 
de advogado em bens particula-
res de clientes comprovadamen-
te sem condições pecuniárias.

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

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

Começou no último dia 31/5 o primeiro en-
contro de Estados para revisar o Estatuto de 
Roma, que criou o Tribunal Penal Internacio-
nal (TPI), em Haia, na Holanda. A revisão do 
tratado, sete anos depois de ele ter entrado 
em vigor, em 2002, está prevista no próprio 
pacto. Representantes dos 111 países que as-
sinaram o estatuto discutirão os impactos do 
acordo em prol da Justiça e paz mundiais. Um 

dos pontos polêmicos é o crime de agressão, 
previsto no estatuto, mas até agora sem defi-
nição. A proposta é responsabilizar criminal-
mente no TPI o indivíduo que determinar o 
ataque do Exército de um país contra outro, 
sem justificativa de legítima defesa e sem pré-
via autorização do Conselho de Segurança da 
ONU. O encontro acontece em Uganda e vai 
até 11 de junho.

Tratado que criou corte
penal de Haia é revisto

Projeto Ficha Limpa

Abertura dos arquivos

O Projeto de Lei Complementar 
58/10, conhecido como Ficha Limpa, 
vem gerando polêmica desde que 
foi proposto por ação popular, com 
o respaldo de mais de 1,6 milhão de 
assinaturas. O projeto atualiza e en-
durece a Lei Complementar 64/90, 
que proíbe a candidatura de políticos 

que cometeram delitos no passado. 
Aprovado na Câmara na sema-

na passada, o Ficha Limpa passou 
pelo Senado com uma pequena al-
teração, que gerou mais debates 
em torno de sua eficiência. Agora, 
o projeto aguarda a sanção do pre-
sidente Lula para entrar em vigor.

O presidente nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Ophir Ca-
valcante, pediu que o governo fede-
ral abra os arquivos sobre a “bis-
bilhotagem oficial” feita pelo SNI 
(Serviço Nacional de Informações), 
extinto em 1990, durante o gover-
no civil de José Sarney (1985-1990). 

Ele disse que a reportagem da Fo-
lha sobre as práticas adotadas pelo 
SNI no primeiro governo civil após 
o fim da ditadura militar “reforça 
a luta da OAB pela total abertura 
dos arquivos da ditadura, sobretu-
do daqueles que tratam de crimes 
políticos”.

POLÍTICA 

Baianos na lista do Diap
O Departamento intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) di-

vulgou sua lista anula com os 100 congressistas mais influentes. Sete de-
putados baianos foram incluídos, são eles: ACM Neo (DEM), Alice Portu-
gal (PCdoB), Daniel Almeida (PCdoB), João Almeida (PSDB), José Carlos 
Aleluia (DEM), Jutahy Júnior (PSDB) e Sérgio Carneiro (PT). Esta é a 
primeira vez que Alice Portugal e João Almeida aparecem entre as prin-
cipais lideranças do Congresso. Em termos gerais, os partidos com maior 
números de nomes são do PT (22), PMDB (17) e PSDB (14).

DIREITO INTERNACIONAL

Apesar de ser uma realidade há vários anos, 
a união entre pessoas do mesmo sexo é um tema 
que vem tomando grandiosas proporções, por 
inúmeros motivos, dentre eles: o movimento 
tem se organizado melhor promovendo mar-
chas para reivindicar seus direitos e as ações 
judiciais em busca do reconhecimento da União 
Homoafetiva tornaram-se uma realidade.

Ainda não existe uma legalização para o 
referido assunto, pretende-se discorrer sobre a 
necessidade do reconhecimento da União Ho-
moafetiva e as barreiras que esse tipo de união 
enfrenta. A união de duas pessoas do mesmo 
sexo, traz consigo todos os elementos de um 
relacionamento, ou seja, um convívio público 
e duradouro, assim é a União Homoafetiva, 
conceito este que  assemelha-se com o da união 
estável.

Reza o artigo 1.723, CC. é reconhecida como 
entidade familiar à união estável entre o ho-
mem e a mulher, configurada na convivência 
pública, duradoura e estabelecida com o objeti-
vo de constituição de família. 

Desse modo, essa união pode ser caracteriza-
da também como união estável entre pessoas do 
mesmo sexo, pois a única diferença com a União 
Estável prevista no artigo supracitado é a situa-
ção dos componentes serem do mesmo sexo.

No Brasil não existe lei específica que trata 
desse assunto, entretanto exista um projeto de 
lei que tenta regulamentar a união civil entre 
pessoas do mesmo sexo. 

Art. 1º. As relações pessoais e com tercei-
ros decorrentes de uma união familiar estável 
ou de uma união civil homoafetiva se regerão 

pela presente lei e pelas normas da legislação 
civil que com ela não conflitem. Trecho do pro-
jeto de lei. 

Existe alguns conflitos entre as disposições 
da Constituição Federal e a União Homoafeti-
va. O art. 226º, § 3º, CF:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado.(...) 

§ 3º: Para efeito de proteção do Estado, é re-
conhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento. 

Ao restringir o reconhecimento da união 
estável, o artigo 226 da Constituição, apenas, 
para o relacionamento entre o homem e a mu-
lher, confronta diretamente com o “caput” do 
artigo 5º da Constituição Federal, o qual ga-
rante a igualdade sem nenhuma distinção de 
qualquer natureza, assegurando, ainda, a in-
violabilidade do direito à igualdade e à liberda-
de, dentre outros direitos da pessoa humana.

Diante da Constituição Federal Brasileira, 
todos são iguais perante a lei sem qualquer 
distinção, percebesse que a união entre pes-
soas do mesmo sexo é perfeitamente possível. 
Destarte, a relação afetiva entre duas pessoas 
é um tema de interesse particular, e não públi-
co, assim, o Estado deve proteger e não proibir 
ou tentar esquecer o assunto. Dessa maneira, 
não existe fundamento em sustentar proibições 
a união entre pessoas do mesmo sexo.

Por Larissa Amorim.
Acadêmica de Direito da FTC. Salvador – Bahia

Blog: http://laraamorim.blogspot.com
Jornal:  www.jornaldireitos.com.br  

União Homoafetiva 

Twitter: @Lara_amorim 

A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara (CCJ) aprovou no último dia 25 de 
maio o Projeto de Lei 5.920/09, do Executivo, 
que cria gratificações e reajuste de salários de 
servidores de diversos órgãos federais. A medi-
da deve atingir 32.768 funcionários, dentre ati-
vos, aposentados e pensionistas. A proposta se-

gue para o senado. Dentre os beneficiados pelo 
projeto de lei estão os servidores do Ministério 
das Relações Exteriores; agentes penitenciários 
federais; servidores da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin) e do Ministério da Defesa; 
e médicos e dentistas do Hospital das Forças 
Armadas. 

Câmara aprova reajuste para 
mais de 32 mil servidores
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A Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, ou simplesmente, Lei de 
Responsabilidade Fiscal – que estabe-
lece normas de finanças públicas vol-
tadas para a responsabilidade na ges-
tão fiscal – está completando 10 anos 
de vigência, sem, contudo, ter atingido 
a sua meta principal, qual seja, o com-
bate a corrupção no erário.

A LRF, veio mostrar a necessidade 
de se ajustar as finanças públicas à le-
gislação brasileira, pois sua finalidade 
maior é a busca do equilíbrio nas con-
tas públicas visando lograr superávit 
primário para a amortização de dívidas 
públicas, a partir do princípio de que o 
governante não deve e não pode gastar 
mais do que arrecada, e ainda, no caso 
da maioria dos municípios brasileiros, 
não podem gastar mais do que lhes é 
repassado pela União, é principalmen-
te, baseada nos princípio de responsabi-
lidade fiscal e transparência da gestão 
dos recursos. O maior objetivo desta é o 
equilíbrio permanente das finanças pú-
blicas, conforme disciplina o artigo 1º ca-
put, do mesmo Diploma Legal: “normas 
das finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal”.

Sem sombra de dúvida, este Diplo-
ma Legal, constitui um avançadíssimo 
Instituto Jurídico, sobretudo, pelo seu 
caráter técnico e ético. Além de o seu 
texto ter conexão com praticamente to-
dos os ramos do Direito: Direito Cons-
titucional; Direito Administrativo; 
Direito Financeiro; Direito Tributário; 
Direito Municipal; Direito Penal; Di-
reito Civil; Direito Eleitoral.

Porém, apesar de toda a severi-
dade desta Lei, ainda presenciamos 
gestores públicos que a corrompe, en-
contrando meios e artifícios ardilosos 
para burlar-la.

Entretanto, não podemos deixar de 
reconhecer que o fortalecimento da ne-
cessidade de equilíbrio nas contas pú-
blicas foi possível a partir da cobrança 
da sociedade por uma maior qualida-
de na gestão dos créditos e recursos 
públicos, tanto orçamentária quanto 
financeiramente. No entanto precisa-
mos fiscalizar ainda mais.

Conclui-se, portanto, que a respon-
sabilidade fiscal na gestão pública é, 
pois uma realidade atual e urgente, a 
delinear a ordem do dia do gestor públi-
co. Muitos avanços já foram conquista-
dos, contudo, temos a convicção de que 
é preciso muito mais, a fim de que se 
possa definitivamente alcançar o tão 
almejado equilíbrio que deve figurar 
entre uma economia cada vez mais pu-

jante e uma sociedade com mais justiça 
social para todos e todas, onde todos os 
cidadãos tenham atendidas suas neces-
sidades essenciais e presente a máqui-
na estatal a promover-lhes políticas pú-
blicas de saúde, educação, saneamento, 
segurança pública e de lazer.

Por esta razão, a observância à Lei 
de Responsabilidade Fiscal é de sin-
gular importância, justificadamente, 
por representar um instrumento de 
auxilio aos governantes para a gerên-
cia dos recursos públicos dentro de um 
sistema didático de regras precisas, 
fixando limites dos gastos em determi-
nadas áreas do aparelho estatal e ao 
endividamento público, determinan-
do definição de metas fiscais anuais 
e apresentando meios de controle à 
contratação de novas dívidas. Ao tem-
po em que, a LRF, vem sacramentar a 
transparência da gestão como instru-
mento de controle social, através da 
publicidade de demonstrativos e rela-
tórios da execução orçamentária.

De igual importância para os agen-
tes públicos municipais é também o 
Decreto-Lei nº 201, de 27/02/67 (com 
atualização da Lei nº. 10.028, de 
19/10/2000), que dispõe sobre a respon-
sabilidade dos prefeitos e vereadores, 
tipificando crimes de responsabilidade 
e infrações político-administrativas, 
estabelecendo ainda as punições ca-
bíveis à espécie. A Lei nº. 10.028/2000 
introduz alterações no Código Penal 
Brasileiro, acrescendo-lhe inclusive 
um Capitulo tipificando os crimes con-
tra as finanças públicas e estabelecen-
do as respectivas penalidades.

Por outro lado,deve o administrador 
público respeitar ao que prevê a Lei nº. 
8.429 de 2 de junho de 1992, que dispõe 
sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública.

Enfim, a Lei de Licitações (Lei nº. 
8.666/93) é também outro importante 
Diploma Legal a ser observado pelos 
prefeitos, vereadores e demais agen-
tes públicos, na medida em que regula 
todo o sistema de licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, com-
pras, alienações e locações no âmbito 
dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Por Jadson Luiz dos Santos.
Bacharel em Direito pela FABAC, Graduado em Filosofia 
pela UCSal, Pós-graduando em Direito do Estado pela 
UFBA, Pós-graduando em Direito Eleitoral pela Univer-
sidade Anhaguera - UNIDERP/jusPODIVM e  Escritor. Sal-

vador – Bahia.

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal completa 10 anos, 
sem contudo, atingir sua principal 
meta: erradicar a corrupção no erário

E-mail: jadsonluiz2002@hotmail.com

A pena de prisão é considerada a res-
posta mais eficaz, rápida e legítima de 
punir o indivíduo que praticou um fato 
considerado criminoso. No entanto, a so-
ciedade moderna vem percebendo a falên-
cia da privação da liberdade como única 
solução para resolver a questão da crimi-
nalidade, já que é notório que o ambien-
te carcerário é péssimo para a chamada 
“ressocialização” do cidadão custodiado.

A expressão “ressocialização” para a 
execução penal no Brasil traz uma enor-
me contradição a proposta da lei de exe-
cuções penais, pois não se pode falar em 
reintegração ao seio da sociedade de um 
indivíduo que nunca participou do sis-
tema social vigente. Parcela significati-
va da população carcerária jamais teve 
oportunidade de acessar serviços básicos 
de saúde, educação ou assistência social, 
muito menos tiveram chances de exercer 
uma atividade remunerada.

Daí que surge a necessidade de forta-
lecimento das penas alternativas como 
um caminho mais humanizado a idéia 
da sanção penal no sentido de integrar 
o cidadão a sociedade, sem privar sua 
liberdade, com respeito a sua dignidade 
humana, que se aplica a interpretação de 
todas as leis brasileiras.

A execução penal deve caminhar para 
aplicar a pena privativa de liberdade 
apenas para os delitos de maior gravi-
dade, haja vista a exigência de sua apli-
cação racional como última medida da 
repressão estatal. Caberá a lei valorar a 
gravidade do crime e impor a sanção que 
melhor lhe couber.

É importante lembrar que os sistemas 
que adotaram a pena de morte como ins-
trumento de repressão penal não obtive-
ram êxito na sua empreitada, já que a sim-
ples ameaça de impor uma sanção mais 
grave não erradicou a criminalidade.

Atualmente, a discussão sobre a im-
plantação das penas alternativas está 
centralizada na baixa reincidência do 
cidadão que deve cumprir a alternativa 
penal a pena de prisão e na redução dos 
custos do Estado brasileiro, pois, confor-
me algumas pesquisas oficiais, a pena de 
prisão é muito mais onerosa para os co-
fres públicos.

De mais a mais, reduzir o debate a 
questão da diminuição do custo estatal 
para fortalecer a aplicação das penas al-
ternativas é atender exclusivamente aos 
preceitos liberais que pregam a lógica da 
redução de custos, sem observar a dinâmi-
ca social que envolve a pena alternativa, 
como a única linha de raciocínio da gestão 
e implementação das políticas públicas.

O fator de sucesso da aplicação da 
pena alternativa deve se basear na possi-
bilidade de implementação da verdadeira 
cultura da paz, considerando que o obje-
tivo da sanção penal não é o de vingar a 
sociedade pelo mal causado pelo infrator 
da lei e sim o de reabilitar o indivíduo 
ao seio da sociedade, sempre observando 
que este deve ter acesso aos mesmos di-
reitos sociais, econômicos e culturais das 
classes mais abastadas.

A população carcerária do Brasil é de 
469.546 custodiados, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça publicados 
em junho de 2009, ao passo que no Esta-
do da Bahia há um universo carcerário de 
14.910 cidadãos e cidadãs encarcerados. 
Esses números colocam o Brasil na quar-
ta posição da população carcerária mun-
dial, depois dos Estados Unidos, China e 
Rússia, respectivamente.

A partir do ano de 1995 a população 
carcerária no Brasil quase que dobrou, o 
que comprova o “furor acusatório e crimi-
nalizante” que se instaurou no país, sen-
do que a tendência é de crescimento ver-
tiginoso, pois as estatísticas apontam que 
aproximadamente 500.000 mandados de 
prisão estão prontos para serem cumpri-
dos pela polícia.

Ressalte-se que o Brasil possui um 
déficit de 170.154 vagas no sistema pri-
sional, representando o segundo maior do 
mundo, que apenas 8,4% dos custodiados 
estudam nas unidades prisionais e que 
76% da população carcerária é considera-
da jovem, logo, o quadro aqui delineado 
sinaliza para a necessidade de um deba-
te que conjugue combate a criminalidade 
com direitos humanos.

Em que pese as críticas acima formu-
ladas, não se pode deixar de reconhecer 
que as penas alternativas irão reduzir a 
superlotação das unidades prisionais e o 
custo do sistema de controle social, além 
de evitar o péssimo contato com o ambien-
te carcerário, notoriamente pernicioso, e 
a diminuição da reincidência.

O primeiro passo para o incremento 
das alternativas penais é a mobilização 
da sociedade civil organizada, dos gover-
nos e da iniciativa privada para a im-
plantação de uma execução penal mais 
humanizada e socialmente sustentável, 
sem esquecer da necessidade de estrutu-
ração dos órgãos do Sistema de Justiça 
encarregados de aplicar e acompanhar o 
cumprimento da pena alternativa.

Por Gil Braga de Castro Silva.
Defensor público, pós-graduado em direito administrativo 

e pós-graduando em ciências penais. Serrinha – Bahia.

A importância das 
penas alternativas

gilbragacastro@gmail.com 

Brasil não cumpre metas de combate à violência
O Relatório sobre Execuções Sumárias 

da ONU (Organização das Nações Unidas), 
divulgado na última terça-feira, mostra ta-
xas “alarmantes” de violência policial no 
Brasil e a ação de grupos de extermínio no 
país. De acordo com o documento, o Brasil 

não cumpriu integralmente nenhuma das 
33 recomendações feitas pelas Nações Uni-
das, depois que o relator especial da ONU 
sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias ou 
Extrajudiciais, Philip Alston, visitou o país 
em 2007.

O presidente do STF (Superior 
Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça), ministro Cezar 
Peluso, discutiu no último dia 1º com o 
presidente nacional da OAB, Ophir Ca-
valcante. Segundo a OAB, a discussão 
começou quando Peluso tentou impe-
dir que Cavalcante fizesse uma inter-
venção no meio do julgamento de um 

processo envolvendo supostas irregula-
ridades no relacionamento entre uma 
magistrada e um advogado. Conselhei-
ros do CNJ defenderam o direito de o 
presidente da OAB falar. Peluso alegou 
que a entidade deve se manifestar após 
a sustentação oral dos advogados das 
partes envolvidas no processo e antes 
dos votos dos conselheiros.

Cezar Peluso discute no
CNJ com Ophir Cavalcante
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Os profissionais do direito trabalham 
com ocorrências do cotidiano das pessoas, 
sob olhares atentos da sociedade onde, 
no dizer dos antigos, uma injustiça con-
tra um é uma ameaça contra todos. O 
objetivo dos processos judiciais é a busca 
da verdade para que julgadores possam 
corretamente aplicar as leis. As provas 
arrecadadas são debatidas pelas partes 
sendo inadmissíveis as ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a nor-
mas constitucionais ou legais (art. 157 do 
CPP). O juiz formará sua convicção pela 
livre apreciação da prova produzida em 
contraditório judicial (art. 155 do CPP). 
O advogado deve proceder de forma que o 
torne merecedor de respeito, contribuin-
do para o prestígio da classe (art. 31 da 
Lei 8906/94), mantendo independência 
em qualquer circunstância (§ 1º), com ob-
servância ao Código de Ética (art. 33 da 
mesma lei).

Os bastidores de um processo crimi-
nal ministram preciosos ensinamentos. 
No início da profissão o advogado desta 
área já se convence a não extrair conclu-
sões precipitadas ou a emitir opiniões 
sem bases sólidas. O causídico que afirma 
determinado fato sem conseguir provar, 
perde a credibilidade. É possível exercer 
a advocacia mesmo sem grandes talentos, 
mas sem honra é impossível!

Na assistência do Ministério Público, 
em rumoroso caso judicial da Capital pa-
ranaense, envolvendo a família Yared e o 
ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli 
Filho, observamos deflagrações de incon-
táveis boatos. Embora no transcorrer dos 
inquéritos policiais as técnicas investiga-
tivas recomendem que nenhuma hipóte-
se, razoável e fisicamente possível, deva 
ser descartada, no final dos trabalhos há 

que se corporificar, como no caso em co-
mento, uma versão lógica com proposta 
probatória.

Pois bem, além da prova pericial ofi-
cial, testemunhas presenciais, motoristas 
que estavam na rua transversal (rua Pau-
lo Gorski), em sentidos opostos naquela 
esquina, declararam no inquérito e no 
processo judicial, que apenas um veículo 
seguia pela rua Monsenhor Ivo Zanloren-
zi, vindo a causar o sinistro naqueles pri-
meiros minutos do dia 7 de maio de 2009. 
Portanto, não ficou provada a existência 
de ilegal competição de veículos em via 
pública como causa. Inobstantemente, 
a paranóia coletiva está consagrando a 
“existência de racha” e até de quem se-
riam os “pilotos”. E são tantos os nomes 
dos “competidores” escolhidos pelo fala-
tório que naquela trágica noite teríamos 
uma espécie de “grand prix” protagoni-
zado pelas pessoas mais importantes do 
Estado do Paraná. São desconhecidas as 
origens e os reais objetivos desses boatos. 
Rogamos publicamente para que sejam 
respeitadas a Justiça e a dor das famílias 
envolvidas nos lamentáveis fatos. A cada 
novo boato, sentidas lágrimas dos que so-
freram perdas irreparáveis que, pela na-
tural fragilidade, chegam mesmo a crer 
por alguns momentos nessas fantasiosas 
e oportunistas versões. Reflexamente, 
toma-se o precioso tempo dos profissio-
nais da comunicação ávidos por “furos”, 
mesmo curiosos em milhares de visitas, 
e-mails e telefonemas, mais do que nós 
advogados conseguimos responder para 
infindáveis esclarecimentos e desmenti-
dos... A ética está onde a verdade está!  

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

vogados Criminalistas. Curitiba – Paraná.

Ética e verdade...

E-mail: eliasmattarassad@yahoo.com.br

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

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

OAB / BA 7968

Paulo Sérgio Bomfim

A CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça) da Câmara aprovou no último 
dia 1º o fim da prisão especial para presos 
com curso superior, detentores de cargos 
e também de mandatos eletivos. Segun-
do o texto, a prisão especial só poderá ser 
concedida quando houver necessidade 
de preservação da vida e da integridade 

física e psíquica do preso, reconhecida 
pela autoridade judicial ou policial. Essa 
é uma das medidas acatadas pelo relator 
na CCJ, deputado José Eduardo Cardozo 
(PT-SP), para o Projeto de Lei 4208/01, 
do Poder Executivo. O projeto faz parte 
da Reforma do Processo Penal, iniciada 
em 2001. 

Câmara aprova fim de prisão especial 
para presos com curso superior

A instalação, na semana passada, de 
uma comissão especial  para analisar a 
PEC 386/09, que restabelece a obrigato-
riedade do diploma de Jornalismo para o 
exercício da profissão, deverá dar uma nova 
direção ao debate. A discussão sobre o tema 
se intensificou quando o Supremo Tribunal 
Federal derrubou, há um ano, a obrigato-
riedade do diploma para quem quer exercer 
o jornalismo.

O STF decidiu que a exigência do di-
ploma é inconstitucional por ferir a liber-
dade de expressão e contrariar o direito à 
livre manifestação de pensamento. Essa 
foi, à época, a compreensão de oito minis-
tros do Supremo. Agora, a ideia é tornar 
válida novamente a exigência do diploma 

para o exercício da profissão. Se aprovada, 
a emenda já nasce inconstitucional. Isso 
porque o STF já afirmou que a liberdade 
de expressão é cláusula pétrea e não pode 
ser restringida, nem por meio de Emenda 
Constitucional.

A ideia de uma possível mudança na 
direção do debate é motivada pela compo-
sição da comissão especial, formada por 
deputados que, em sua maioria, defendem 
a retomada da obrigatoriedade do diploma. 
O relator da comissão, deputado Hugo Leal 
(PSC-RJ), já anunciou que pretende manter 
integralmente o texto da PEC e aprová-lo o 
mais rapidamente possível, até o próximo 
dia 24. “O meu objetivo é aprovar a PEC do 
jeito que ela está”, declarou.

Diploma de jornalismo 
pode voltar a ser exigido

Baixa 
na Receita

Cerca de 3,5 milhões de empresas inativas tiveram a inscrição do Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica anulada pela Receita Federal. A baixa valeu apenas para 
empresas inaptas até o final de 2008. A medida estava prevista no artigo 54 da Lei 
11.941/2009. Agora, as pessoas físicas obrigadas a apresentarem declaração de impos-
to de renda por fazerem parte de uma empresa inativa estão dispensadas da obrigato-
riedade. A regra tem como ano base de 2005 a 2008.

Juízes estaduais criticam
punições em novo CPC
A versão final do anteprojeto de lei do novo Código 

de Processo Civil ainda precisa de reparos. É a opinião 
do presidente da Associação Nacional dos Magistra-
dos Estaduais, desembargador Elpídio Donizetti, que 
também compõe a comissão de juristas encarregada de 
analisar a proposta. Em ofício enviado ao presidente 
da comissão, ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal 
de Justiça, Donizetti criticou a previsão de penalidades 
a magistrados no novo CPC. Segundo ele, essa é uma 
matéria “de índole administrativa”, e não processual.
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19- Não te esqueças. Jovem advogado, de 
que o profissional, no contato estreito como 
cliente precisa revestir-se de grande paciên-
cia, tolerância, compreensão, a ponto de mui-
tas vezes assumir também o papel de assisten-
te social.

20- Deves ter sempre presente que, na prá-
tica, a lei nem sempre tem o sentido que dela 
emerge quando a lemos, mas sim o significado, 
não raro inteiramente diverso, que lhe dão os 
tribunais ao interpretá-la e aplicá-la.

21- A petição inicial, por sua decisiva 
importância fática e jurídica, deve ser uma 
peça cuidadosa, bem pensada e fundamen-
tada, elaborada em termos claros, concisos, 
em qualquer linguagem simples, escorreita e 
objetiva.

22- Nunca deixes para o último dia do prazo 
a elaboração do recurso, contestação ou qual-
quer peça processual importante, como sói 
acontecer com advogados muito atarefados ou 
pouco responsáveis, porque grande é o risco 
de apresentação de um trabalho deficiente, im-
perfeito, incompleto, como tudo o que é feito 
de afogadilho.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Bendito Calheiros Bomfim.

1- Actio Exhibendum = ação para fins de exibir. 
Ação para exigir a apresentação, juízo.
2- Actio Judicati = Ação de coisa julgada. Ação 
(execução de) sentença transita  ou transitada em 
julgado.
3- Ad Absurdum = Por absurdo.
4- Ad Nutum = Condição unilateral de revogação 
ou anulação do ato. Segundo o arbítrio, livremente.
5-Animus Adiuvandi = Intenção de ajudar.
6- Benigna Interpretatio = Interpretação segundo à 
equidade.
7- Corpus Iuris Civilis = Trabalhos legislativos 
elaborados durante o reinado do imperador 
romano Justiniano (Instituta, Pandectas, Código e 
Novelas).
8- Caput = Cabeça; parte de abertura de um 
documento ou dispostitivo de lei.
9- De Iuri Condendo ou Constiuendo = Do direito a 
ser constituído.
10- Ex Cathedra = Do alto da cadeira; exprimir-se 
como catedrático
11- Ex Contractu = Nascida do contrato.
12- Gratia Argumentandi = Apenas pelo favor de 
argumentar.
13- In Absentia = Na ausência.
14-In Concreto = Em concreto.
15- In Rem Verso = Em benefício de outrem,

O livro Breves Análises Jurídi-
cas do jornalista e bacharelando em 
Direito pela FTC Vercil Rodrigues, 
lançado no último dia 7 de maio, já 
é considerado um fenômeno editorial 
por alcançar um índice de 100% de 
vendas em sua 1ª edição em apenas 
20 dias. Através do atendimento onli-
ne, feito pelo site www.jornaldireitos.
com.br, a Editora Direitos registrou 
vendas para clientes de diversas ci-
dades, a exemplo de Salvador, Ilhéus, 
Feira de Santana, Vitória da Con-
quista, Teixeira de Freitas, Gandu, 
Ubaitaba, Jequié, Serrinha, Bom Je-
sus da Lapa e Canavieiras, além de 
Itabuna.

Considerada como uma iniciativa 
inédita na literatura jurídica do Brasil, 
por ser a primeira obra escrita por um 
estudante de Direito, o volume aborda 
assuntos relacionados aos diversos as-
pectos jurídicos, a exemplo do Direito 
Constitucional, Direito Digital e Direi-
to Alternativo, dentre outros. 

O lançamento do livro, realizado 
durante noite de autógrafos no audi-
tório Gervásio Oliveira na FTC Ita-
buna, também marcou a estreia no 
mercado literário da Editora Direitos 
e reuniu diversas personalidades da 
área jurídica do sul da Bahia, além 
de estudantes, jornalistas e profissio-
nais da educação. 

O diretor-geral da FTC Itabuna, 
professor Cristiano Lôbo, enfatiza 
que para a Rede de Ensino FTC é mo-
tivo de orgulho ter em seus quadros 

acadêmicos um estudante que, antes 
mesmo de concluir a graduação, já 
desponta no mercado literário rom-
pendo paradigmas. 

“Até então era inimaginável ter 
entre os grandes mestres da litera-
tura jurídica, que tanto contribuem 
para a formação dos novos profissio-
nais do Direito, um bacharelando. 
Porém, Vercil está reescrevendo essa 
história e serve como exemplo para 
os demais estudantes”, afirma Lôbo. 
A iniciativa do escritor também foi 
destacada pelo advogado trabalhista 
José Carlos Oliveira e pelo presiden-
te da OAB  Subseção Itabuna/Bahia 
Andirlei Nascimento. 

Em virtude da 1ª edição ter esgo-
tado as editoras Direitos e Via Litte-
rarum  em parceria estarão lançando 
a 2ª edição da obra para o mercado 
baiano e com grandes possibilidades 

de distribuição nacional ainda esta 
semana. 

O livro estará à venda nas livra-
rias do Fórum Rui Barbosa em Ita-
buna e do aeroporto Jorge Amado em 
Ilhéus, bem como no Quiosque Cultu-
ral www.quiosquecultural.com.br.

A 2ª edição do Breves Análises 
Jurídicas deverá ser lançado no mês 
de julho na Academia de Letras de 
Ilhéus.

O autor da obra Vercil Rodrigues 
é jornalista-fundador do Jornal, Re-
vista e Editora de Livros Direitos; ba-
charelando em Direito pela FTC Ita-
buna, historiador pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC); Es-
pecialista em História Regional, em 
Gestão Escolar e Docência do Ensino 
Superior, bem como Professor de His-
tória da Rede Estadual de Ensino da 
Bahia. 

Breves Análises Jurídicas é considerado um fenômeno 
editorial por alcançar 100% de vendas em 20 dias

A CCJ (Comissão de Constitui-
ção e Justiça) do Senado aprovou o 
fim do voto secreto em casos de perda 
de mandato parlamentar. Segundo o 
relator, Antonio Carlos Valadares, 
PSB-SE (foto), “não se pode admitir 
que o julgamento seja secreto por se 
tratar de um igual e, assegurada a 
ampla defesa, o senador deve votar 
conforme sua convicção”. 

A proposta também acaba com 
o voto secreto nas análises de vetos 
presidenciais sobre projetos de lei 
e na aprovação ou exoneração de 
autoridades: indicação de embai-
xadores, de presidente e diretores 

do Banco Central, de titulares de 
agências reguladoras e governado-
res de território.

A proposta ainda precisa ser 
aprovada em dois turnos pelo plená-
rio antes de seguir para a Câmara. 
Se aprovada nas duas casas, mante-
rá votação secreta apenas para a es-
colha de ministros dos tribunais su-
periores – STF (Supremo Tribunal 
Federal), STJ (Superior Tribunal de 
Justiça), STM (Superior Tribunal 
Militar) e TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) –, além de ministros do 
TCU (Tribunal de Contas da União), 
procurador-geral da República e in-

tegrantes do CNJ (Conselho Nacio-
nal de Justiça) e do CNMP (Conse-
lho Nacional do Ministério Público).

“Está correto porque são aquelas 
autoridades que vão investigar e jul-
gar os parlamentares e aqueles que 
vão analisar as contas do governo. 
Isso é necessário para que não haja 
qualquer tipo de constrangimento 
nos processos”, disse o presidente 
da CCJ, Demóstenes Torres (DEM-
GO). Agência Brasil.

Comissão do Senado 
aprova voto aberto para 

casos de perda de mandato

O fiscal grita ao advogado: - “Você é um ladrão!” Ao 
que o advogado replica: - “E você é um vendido!” E diz 
o juiz: -”Bem... Agora que as partes se identificaram 
corretamente, podemos prosseguir com a audiência”. 

Senado aprova MP 479 
em votação simbólica; 

pré-sal volta a ser prioridade
Os senadores aprovaram na tarde de terça-feira 

(1º/6), em votação simbólica, com voto contra do PSDB, a 
Medida Provisória 479. A MP trata da adesão dos servi-
dores públicos da área de Ciência e Tecnologia ao Plano 
de Cargos e Carreiras. 



1- Minha empregada domésti-
ca, por ocasião de seu retorno às 
atividades, apresentou-me atesta-
do médico para justificar dez dias 
de ausência. Sou obrigado a acei-
tar tal documento? Devo pagar os 
dez dias de afastamento mesmo 
tendo recebido o atestado apenas 
quando ela retornou ao trabalho? 
Fernanda Castro.

Resposta: Nos termos do que dis-
põe a Lei nº. 605/49, regulamentada 
pelo Decreto 27.048/49, o empregador 
é obrigado a abonar as faltas que por 
determinação legal, não podem ocasio-
nar perda da remuneração, desde que 
formalmente comprovadas por atesta-
do médico. 

LEGISLAÇÃO
O Decreto 27.048/49 que aprova 

o regulamento da Lei 605/49, no arti-
go12, §1º e 2º, dispõe sobre as formas 
de abono de faltas mediante atestado 
médico:

Art. 12:
§ 1º: A doença será comprovada me-

diante atestado passado por médico da 
empresa ou por ela designado e pago.

§ 2º: Não dispondo a empresa de 
médico da instituição de previdência 
a que esteja filiado o empregado, por 
médico do Serviço Social da Indústria 
ou do Serviço Social do Comércio, por 
médico de repartição federal, estadual 
ou municipal, incumbido de assunto de 
higiene ou saúde, ou, inexistindo na lo-
calidade médicos nas condições acima 
especificados, por médico do sindicato 
a que pertença o empregado ou por pro-
fissional da escolha deste.

Os atestados médicos de particu-
lares, conforme manifestação do Con-
selho Federal de Medicina, não devem 
ser recusados, exceto se for reconhecido 
favorecimento ou falsidade na emissão, 
assim estabelecendo: “O atestado mé-
dico, portanto, não deve “a priori” ter 
sua validade recusada porquanto esta-
rão sempre presentes no procedimento 
do médico que o forneceu a presunção 
de lisura e perícia técnica, exceto se for 
reconhecido favorecimento ou falsida-
de na sua elaboração quando então, 
além da recusa, é acertado requisitar 
a instauração do competente inquérito 
policial e, também, a representação ao 
Conselho Regional de Medicina para 
instauração do indispensável procedi-
mento administrativo disciplinar”.

Portanto, o atestado médico para 
abono de faltas ao trabalho deve obe-

decer aos dispositivos legais, mas, 
quando emitido por médico particular, 
a priori deve ser considerado, pelo mé-
dico da empresa ou junta médica de 
serviço público, como verdadeiro pela 
presunção de lisura e perícia técnica. 

A legislação determina alguns re-
quisitos para que os atestados médicos 
tenham validade perante o empregador, 
dentre os quais destacamos: a) nome 
completo do trabalhador; b) Código In-
ternacional da Doença que acometeu o 
trabalhador; c) Número de dias que de-
verá permanecer afastado do trabalho, 
em processo de recuperação.

Face o exposto, desde quando o do-
cumento não apresente rasuras e con-
tenha os pressupostos exigidos por lei 
– a) O nome completo do trabalhador; 
b) O Código Internacional da Doença 
(CID) que acometeu o trabalhador; c) 
Indicará o número de dias (Na forma 
numeral e por extenso) que o trabalha-
dor deverá ficar afastado do trabalho 
- entendo que o documento deve ser 
aceito e os dias em que a empregada 
permaneceu afastada devem ser remu-
nerados normalmente.

 
2- Se eu adotar um adolescente 

de 14 anos terei direito ao recebi-
mento de salário-maternidade na 
base de 120 dias? Marta Coelho.

Resposta: Com o advento da Lei nº. 
10.421, ao assumir a condição de mãe 
adotiva a empregada poderá se ausen-
tar do trabalho, sem prejuízo da remu-
neração, nos seguintes termos:

a) No caso de adoção ou guarda 
judicial de criança até 1 (um) ano de 
idade, o período de licença será de 120 
(cento e vinte) dias;

b) No caso de adoção ou guarda ju-
dicial de criança a partir de 1 (um) ano 
até 4 (quatro) anos de idade, o período 
de licença será de 60 (sessenta) dias;

c) No caso de adoção ou guarda ju-
dicial de criança a partir de 4 (quatro) 
anos até 8 (oito) anos de idade, o perío-
do de licença será de 30 (trinta) dias. 

Desta forma, caso a (o) menor 
adotando(a) tenha idade superior a 08 
(Oito) anos, não há que se falar em li-
cença/salário maternidade.

*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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Por Francisco Valdece Ferreira de Sousa*

Alunos inadimplentes impedidos 
de fazer prova devem ser indenizados

Durante o mês de junho, o internauta 
pode dar sua opinião sobre o exame de sele-
ção promovido duas vezes por ano pela Or-
dem dos Advogados do Brasil, obrigatório 
para que os bacharéis em Direito possam 
exercer a advocacia. A Agência Senado e a 
Secretaria de Pesquisas e Opinião Pública 
do Senado (Sepop) promovem enquete sobre 
o tema com a seguinte pergunta: “Você é a 
favor ou contra a proposta que acaba com 
o Exame de Ordem, como requisito para o 
exercício da advocacia (PLS 186/2006)?”. A 
enquete pode ser acessada no lado direito 
da página da Agência. http://www.senado.
gov.br/agencia.

O tema é polêmico e divide os sena-

dores. Há quem defenda a extinção do 
exame, como propõem o PLS 186/2006, 
do senador Gilvam Borges (PMDB-AP), e 
a PEC 1/2010 do então senador Geovani 
Borges. Outros são contra a extinção do 
exame e sugerem seu aperfeiçoamento, 
conforme emenda apresentada ao PLS 
186/2006, pelo senador Marconi Perillo 
(PSDB-GO).

Um outro projeto (PLS 43/2009), apre-
sentado pelo senador Marcelo Crivella 
(PRB-RJ), estabelece novo critério de ava-
liação de cursos e instituições de ensino 
superior. Os dois projetos tramitam em 
conjunto e estão, atualmente, sob exame da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Agência Senado faz enquete
sobre Exame de Ordem

A 13ª Câmara Cível do TJ-MG 
(Tribunal de Justiça de Minas Gerais) 
condenou a Unipac (Universidade Pre-
sidente Antônio Carlos) a indenizar 
em R$ 30 mil, por danos morais, um 
grupo de alunos inadimplentes que 

foi impedido de realizar suas provas 
de conclusão de semestre. Para limi-
tar os efeitos da sentença, apenas os 
alunos regularmente matriculados em 
um curso da instituição devem receber 
o dinheiro.

Vercil, parabéns, o seu jornal está melhor a cada dia e a reportagem do 
lançamento do seu livro foi excelente. Sucesso mesmo, companheiro, você 
bem merece. 

Eurípedes Brito Cunha, Advogado e Ex-presidente da OAB/Bahia. 
Salvador – Bahia.

Muito bom o Jornal DIREITOS. Gostei muito da entrevista com o Dr. 
Renato Costa (edição de maio de 2010), equilibrada como lhe é peculiar e 
propositiva. Parabéns a ambos entrevistado e entrevistador.

Lívia Sarmento, administradora de empresas. Ilhéus – Bahia.

Senhor Editor, sou moradora de Ilhéus e gosto muito de ler o Jornal 
DIREITOS, pois é um excelente veículo de comunicação regional, que além 
de um primor gráfico, tem um conteúdo de qualidade e é também um espa-
ço democrático. Continuem assim.

Cíntia Simões. Estudante universitária. Ilhéus – Bahia. 

A Constituição da República Federa-
tiva do Brasil não previa originalmente a 
possibilidade de Chefes do Poder Executi-
vo pleitearem a recondução para o mesmo 
cargo no mandato subseqüente.

O Instituto da Reeleição foi introduzi-
do no ordenamento jurídico-constitucional 
brasileiro pela Emenda Constitucional nº. 
16, de 04 de junho de 1997, e veio para dar 
a oportunidade para os chefes do poder 
executivo de ter mais um mandato para 
dar continuidade ao seu primeiro pleito.

Muito se comenta no cenário político 
brasileiro, se o instituto da reeleição be-
neficia ou prejudica o processo eleitoral e 
o ente político (Município, Estado, Federa-
ção), principalmente no que cerne à ques-
tão da corrupção e no uso da maquina do 
poder em favor do pretendente ao cargo.

No que tange ao trato doutrinário acer-
ca do tema, verifica-se no ordenamento pá-
trio correntes doutrinarias divergentes, de 
modo que a corrente favorável advoga que 
no instituto da reeleição é favorável a pre-
ponderância da vontade popular através 
do sufrágio, caracterizando-se como um 
estatuto democrático, da continuidade à 
administração publica, e da a possibilidade 
de o administrador se organizar para uma 
gestão com planejamentos a longo prazo. 

Em contrapartida a corrente contrária 
reza que o instituto em questão ofende ao 
principio da isonomia e da igualdade de 
condições entre os candidatos, fato que é 
prejudicado pela não observância do ins-
tituto da desincompatibilização, que aduz 
que o candidato, ao pleitear a reeleição, 
deve se afastar do cargo por um período 
conveniente para que possa haver igual-

dade entre os candidatos, alem de também 
se apegar a corrente ao fato de o candidato 
a reeleição já estar no comando da maqui-
na do poder e se utilizar disso em seu pro-
veito, dentre outros benefícios.

Atualmente, com o aumento da fiscali-
zação eleitoral, principalmente pelos can-
didatos adversários, no que cerne a crimes 
eleitorais, não é difícil se achar situações 
em que candidatos vencedores após serem 
empossados, serem casados por práticas 
de crimes eleitorais. Aqueles que com-
pram votos, doam sextas básicas em época 
de eleição dentre outros crimes, estão so-
frendo na pele sanções da justiça eleitoral 
que tem trabalhado de forma eficaz para 
combater aqueles candidatos que tentam 
“maquiar” o processo eleitoral, principal-
mente os que utilizam a máquina do poder 
para tal prática. 

Por fim, é importante colocar que ao 
analisar a situação política do país, em 
meio a inúmeros escândalos de corrupção, 
principalmente no que se refere ao pro-
cesso eleitoral, é no mínimo conveniente 
se observar o instituto da desincompati-
bilização, obrigando os candidatos a se 
afastarem de seus cargos para concorre-
rem à reeleição para o poder executivo, 
para que não haja utilização do dinhei-
ro e poder público em proveito próprio 
do candidato, e que assim aconteça uma 
eleição justa para que a democracia pos-
sa reinar, e o verdadeiro eleito pelo povo 
possa assumir e representá-los da melhor 
maneira possível.

Por Paulo Cesar Silva 
Acadêmico de Direto da FTC – Itabuna – Bahia. 

O Instituto da reeleição 
para o Poder Executivo

pcsilvaesilva@hotmail.com
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Sessão especial
debate porto da Bamin

Itabuna terá grupo de trabalho do Pronasci 

Escola de Gestão oferece
mais 16 novos cursos

Convocada pelo vereador 
Wenceslau Júnior, foi realizada 
na tarde de quarta-feira (2), no 
plenário da Câmara Municipal de 
Itabuna, uma sessão especial para 
debater a implantação de um por-
to privativo da Bahia Mineração, 
integrado ao Complexo Intermo-
dal Porto Sul. O projeto privado 
enfrenta resistência de um grupo 
de ambientalistas, assim como o 
empreendimento público (porto, 
aeroporto e ferrovia). 

De acordo com o vereador, o 
debate é importante, porque há 
na região uma tentativa de demo-
nização desse investimento, com 
argumentos pautados no que ele 
chamou de “miopismo” desses am-
bientalistas. “Na verdade, nós que 
somos favoráveis a esses empreen-
dimentos, não fazemos a defesa por 
não conhecermos os impactos nega-
tivos que esse complexo vai trazer. 
Sabemos que todo empreendimen-
to causa danos, mas também sabe-
mos que existem contrapartidas e 
medidas mitigadoras que devem 
ser adotadas pela empresa e pelos 
governos estadual e federal”, resu-
miu Wanceslau Júnior.

A explanação foi feita por dois 
representantes da empresa, Mar-
celo Taylor e Amine Darzé, que 
ouviram dos participantes ques-
tionamentos e opiniões sobre o 
que ainda deve ser feito para ga-
rantir a contrapartida social para 
as regiões atingidas pelo empre-
endimento. “Devemos pensar na 
necessidade de desenvolvimento 
humano, com o menor impacto 
possível no meio ambiente. Quan-
do o impacto for absolutamente 
necessário, que ele seja mínimo e 
que haja as contrapartidas”, lem-
brou o ex-vereador Luís Sena.

O sindicalista Jairo Araújo 
defendeu que a Bamin se com-
prometa com projetos de gestão 
do lixo, o que é uma das questões 
ambientais mais urgentes e com-
plicadas na região. “E essa inter-
venção poderia se dar na forma de 
apoio financeiro a entidades que 
venham a desenvolver projetos de 

reciclagem do lixo, produção de 
artesanatos, enfim, que possam 
ajudar a sanar questões ligadas 
ao meio ambiente e gerar renda, 
ainda que sejam  ações que não es-
tejam diretamente relacionadas à 
atividade da empresa”, pontuou.

A gerente de Comunicação 
e Desenvolvimento Sustentável 
da empresa, Amine Darzé, disse 
que este é um dos pontos que es-
tão sendo observados pela Bamin, 
inclusive já com ações localizadas. 
“Coincidentemente, já estamos 
trabalhando com algumas comu-
nidades parcerias que envolvem 
essa questão do lixo”, frisou.

Ao final, o vereador Wences-
lau Júnior disse que irá propor, na 
Câmara Municipal, a aprovação 
de uma Moção de Apoio ao projeto 
do Porto Sul como um todo, a ser 
endereçada ao governo estadual, 
para marcar, definitivamente, a 
posição de Itabuna em relação a 
esse processo. “Queremos estar 
preparados para receber parte 
dos benefícios que esse empreen-
dimento irá trazer à nossa região. 
E Itabuna, pelo menos essa Casa, 
deve dar essa clara demonstração 
de que queremos isso”.

Prioridades - Sem citar no-
mes, ainda foram endereçadas 
críticas ao grupo de ambientalis-
tas que se posicionam contrários 
ao empreendimento, e a principal 
delas é que deve ser observada, 
pela comunidade regional, o ver-

dadeiro interesse por trás das ten-
tativas de barrar o projeto. 

“Entendemos que a luta pela 
preservação do meio-ambiente é 
valida e necessária, tanto que a 
fazemos no dia a dia. Mas também 
não podemos fechar os olhos para 
a realidade. Se a gente observar, 
o eucalipto, que é uma cultura al-
tamente degradante, já está em 
nossas portas. E a gente não vê 
a mesma paixão dessas vozes gri-
tando contra isso”, provocou Jairo 
Araújo.

Outra crítica foi em relação à 
localização sugerida pelos ambien-
talistas para o Porto Sul: a penín-
sula de Maraú, um santuário pra-
ticamente intocado. “Lá, sim, os 
problemas ambientais poderiam 
ser bem maiores, já que é uma re-
gião praticamente inexplorada”, 
observou o coordenador de Fatores 
Locacionais, Marcelo Taylor. 

Wenceslau observou ainda que 
o que está em jogo é a vida de mi-
lhares de pessoas, que podem ter 
sua condição de pobreza agravada 
a cada dia e, aí sim, estarem mais 
suscetíveis a degradar o meio am-
biente em busca da sobrevivência. 
“Estamos falando aqui de desen-
volvimento com sustentabilidade, 
que vai garantir tanto o cresci-
mento econômico como a mínima 
interferência no meio ambiente. 
E, pelo que ouvimos da explana-
ção da Bamin, isso está garantido 
em seu projeto”.

O Capitão Azevedo (foto) 
anunciou esta semana, que vai 
instalar o Gabinete de Gestão In-
tegrada de Itabuna (GGI –M), uma 
instância colegiada de deliberação e 
coordenação do Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cida-
dania (Pronasci). A solenidade de 
instalação está programada para 
o próximo dia 14 de junho, a partir 
das 16 horas, na sede da USEMI, 
bairro São Caetano.

O evento contará com a presen-
ça de representantes do Ministério 
da Justiça, além dos órgãos de Se-
gurança Pública federais e estadu-
ais, do Poder Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria Pública do Es-
tado, e demais representações mu-
nicipais.

  O Pronasci foi instituído 
pelo Governo Federal através da 
lei n° 11.530, de outubro de 2007, 

e implantado em Itabuna através 
do Decreto Municipal Nº. 8.948, de 
março deste ano e em consonância 
com o Termo de Convênio de Coo-

peração Federativa N° 10/2010, ce-
lebrado em 26 de Janeiro de 2010 
entre a União, o Ministério da Jus-
tiça e o município. 

O prefeito explica que o progra-
ma tem como finalidade a preven-
ção, controle e repressão da crimi-
nalidade, atuando em suas raízes 
socioculturais, articulando ações 
de segurança pública e políticas so-
ciais. 

“Isso significa que todas as de-
cisões tomadas pelo GGI-M de Ita-
buna serão baseadas em consen-
so, sem hierarquia, respeitadas as 
autonomias institucionais dos ór-
gãos que o constituem”, justifica o 
prefeito que irá presidente o GGI, 
tendo como secretária executiva 
a diretora do Departamento de 
Políticas Sociais da Secretaria de 
Assistência Social, Luísa Aragão 
Padilha Leal.

A Escola de 
Gestão Pública 
criada no governo 
do prefeito José 
Nilton Azevedo 
Leal, com o obje-
tivo de promover 
a capacitação dos 
servidores muni-
cipais, visando a 
melhoria da pro-
dutividade e da 
competitividade 
através de um 
novo modelo de 
gestão, está ofe-
recendo 16 novos cursos. A EGP 
já está promovendo um curso de 
qualificação para 250 integrantes 
da Guarda Civil Municipal em par-
ceria como o Programa Nacional de 
Segurança Pública.

Segundo o secretário de Ad-
ministração, Gilson Nascimento, a 
Escola de Gestão Publica visa aten-
der a um dos grandes desafios da 
administração municipal que é a 
qualificação dos servidores visando 
promover a melhoria dos serviços 
públicos e consequentemente, da 
qualidade de vida da população. A 
proposta é a de capacitar de forma 
permanente aos funcionários de to-
das as áreas.

Ele conta que foi enviada a cada 
secretaria uma relação dos cursos 
disponibilizados pela EGP, que tem 
a equipe de monitores já formada e 
vai disponibilizar cursos para tur-
mas de 20 a 30 alunos a depender 
da demanda de inscrições dispo-
nibilizadas nas diversas unidades 
de governo. A escola funciona num 
anexo da Usemi e integra a política 
de valorização dos servidores mu-

nicipais.
Hoje, são ofertados cursos de 

resíduos sólidos, sustentabilidade, 
recreação e lazer, administração 
desportiva, direitos humanos, agri-
cultura sustentável, prevenção de 
acidentes, liderança, informática 
básica, power point, de cidadania, 
democracia e ética, implantação de 
normas de acolhimento, nutrição e 
qualidade de vida, cerimonial, ela-
boração de projetos com ênfase na 
captação de recursos e de relações 
interpessoais. 

Segundo o coordenador de 
cursos, Carlos Góes, ano passado 
foram qualificados 270 servidores 
em 15 cursos e agora em 2010, a 
meta para o centenário de Itabuna 
é treinar 1.000 servidores, entre os 
quais 250 Guardas Civis Munici-
pais já em curso de formação: “Mas 
o grande presente para os 100 anos 
da nossa cidade é a implantação da 
Universidade Corporativa, que tem 
como embrião a EGP, cuja equipe 
foi reforçada com contratação da 
psicóloga Sonia Nascimento e de 
Luciene Nascimento para o apoio à 
coordenação de cursos .”

LEGISLATIVO EXECUTIVO

EXECUTIVO


