
Na quarta-feira (7/5), o Plenário 
do Senado aprovou o fim da exigên-
cia de separação judicial prévia dos 
casais para a obtenção do divórcio. A 
PEC (Proposta de Emenda à Cons-
tituição) 28/09, que foi aprovada em 
segundo turno, segue agora para 

promulgação. Pela atual redação da 
Constituição, o casamento civil só 
pode ser dissolvido pelo divórcio após 
separação judicial por mais de um 
ano ou com comprovada separação 
por mais de dois anos. 

Leia na página 02
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Senado aprova fim da “pena” de 
aposentadoria para magistrados

Na última quarta-feira (7/5), o Senado aprovou 
a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 89/2003, 
que remove da Constituição Federal uma das punições 
aplicáveis a magistrados que cometeram faltas graves, 
conhecida como “aposentadoria por interesse público”. 
Proposta pela senadora Ideli Salvatti (PT-SC), a PEC 
recebeu aprovação unânime, com 52 votos favoráveis na 
votação em segundo turno. 

Desconstruindo a ordem 
pública e reconstruindo
a prisão preventiva

PEC quer excluir 
necessidade de 
separação prévia 
para concessão 
de divórcio

Lançada a 2ª edição do Livro 
Breves Análises Jurídicas

TSE nega pedidos
de políticos 

inelegíveis pela 
lei Ficha Limpa
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Quando se reflete sobre a “ordem 
pública” como hipótese de cabimento da 
prisão preventiva (CPP, art. 312), o estu-
dioso do assunto defronta-se com um sé-
rio problema hermenêutico, dentre tantos 
outros. Tal problema refere-se à melhor 
conceituação que se pode atribuir a tal ex-
pressão. E quando se reflete sobre o ato 
de conceituar é preciso lembrar que todo 
conceito é uma metáfora (Nietzsche), vez 
que é sempre a generalização de um even-
to singular e irreptível.

        Aliás, entre o evento e a lin-
guagem há sempre uma generalização ao 
quadrado. Há sempre dois abismos gno-
siológicos que se colocam entre o evento e 
o conceito. O primeiro se encontra entre o 
evento e o pensamento que este desperta 
no observador. E o segundo, reside entre 
o pensamento e o uso da linguagem. Lin-
guagem que, como se sabe, se vale do uso 
de conceitos. E os conceitos, por sua vez, 
são metáforas da realidade que foi expe-
rimentada por meio do arsenal sensorial 
humano, a partir dos quais se constitui a 
memória. Ah, a memória, esse arquivo de 
metáforas, cárcere do aprendizado e depó-
sito de culpas.

Diante disso, é possível concluir que 
não há uma identificação entre conceitos e 
eventos. Conceitos são como máscaras, ao 
mesmo tempo em que escondem a indivi-
dualidade do ator, auxiliam na represen-
tação de um personagem. A individualida-
de do ator é a atuação do ser humano no 
teatro de sua existência. O personagem é 

um papel da peça da vida. Esta peça escri-
ta por um único roteirista, a linguagem. 
Uma criança levada que joga dados com 
os signos , que brinca com o silêncio, que 
se vale dos gestos e abusa da imagem. Eis 
o que é a razão moderna, um milagre deri-
vado da fé humana na linguagem.

Diante disso, a primeira recomenda-
ção que é cabível quanto ao uso da expres-
são “ordem pública” é que seja entoado 
pela doutrina o réquiem à ingenuidade. 
Não convém discutir qual seria, em tese, 
a melhor definição de tal expressão, vez 
que todo significante tem o seu signifi-
cado determinado pelo intérprete diante 
das peculiaridades de cada caso e segundo 
os valores determinantes. Em suma, se o 
significante é semântico e sintático, todo 
significado é pragmático. Logo, discutir 
se a expressão “ordem pública” deve ser 
entendida como clamor público ou como a 
prática de um crime de relevante gravida-
de, por exemplo, é uma discussão inútil. 
Tal discussão só tem algum sentido para 
os adoradores da legalidade e os beatos da 
segurança jurídica. Mas é preciso adverti-
los: a credulidade é irmã da ingenuidade.

Esclarecida a natureza metafórica pe-
culiar a todo conceito, logo se percebe que 
conceito, “ordem pública”, pode ser des-
construído. Desconstruir não é destruir 
conceitos, mas reconstruí-los (Derrida) de 
acordo com a singularidade do caso e dos 
valores envolvidos. Afinal, todo conceito é 
uma caricatura da percepção. E a percep-
ção, esse fenômeno que o processo penal 

nomina como prova, é sempre limitada. 
Como limitada é a compreensão humana 
sobre a singularidade do evento, pois o 
todo é demais para o ser humano (Jacin-
to Coutinho). E o ser humano, em tempos 
de modernidade tardia (ou pós-moderni-
dade), não é o super-herói racionalista de 
Descartes, mas o ser carente de Blumen-
berg. Assim falou Zaratrusta!

Logo, o artigo 312 não é uma norma, 
mas um texto de lei (Sobota). E o texto de 
lei não se confunde com a norma, antes 
colabora de forma parcial com a sua pro-
dução. A norma é o fruto da relação dialé-
tica entre texto de lei, caso e valor (Adeo-
dato). Enquanto a lei é genérica, a norma 
é concreta. Enquanto a lei é declarada, a 
norma é construída. E, enquanto existir 
um seminarista doutrinado pela Escola 
de Exegese haverá o desejo de que o pro-
cesso penal busque uma verdade (real, 
formal, processual, ou seja, lá qual for...) 
e de que o intérprete alcance o espírito da 
norma, como se o processo hermenêutico 
fosse uma “lipoaspiração epistemológica” 
(Streck). Pobres fiéis! (Continuação na 
próxima edição)

Por Bernardo Montalvão Varjão de Azevedo. 
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) -. Pós-Graduado em Ciências Criminais 
(UFBA). Graduado em Direito pela Universidade Católica 
do Salvador (UCSAL). Professor de Direito Penal da Uni-
versidade Salvador - UNIFACS; Processo Penal da UCSAL. 
Analista Previdenciário da Procuradoria Federal Especiali-
zada do INSS. Autor do livro: A importância dos atos de 
comunicação para o processo penal brasileiro: o esboço 

de uma teoria geral e uma análise descritiva. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, 215 p. Salvador – Bahia.

Desconstruindo a ordem pública e 
reconstruindo a prisão preventiva (Parte 1).

bernardomontalvao@hotmail.com

Processo contra estrangeiros 
vão ser acompanhados on-line

Após a queda do secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma 
Jr, por suposto envolvimento com a máfia chinesa, a regularização 
de estrangeiros vai ter acompanhamento on-line. A proposta ficará 
a cargo do novo secretário, Pedro Abramovay, que começou na ter-
ça-feira (6/7) no órgão do Ministério da Justiça. O objetivo, diz ele, é 
ter números e prazos dos processos na internet até dezembro. 

Informe
A diretoria da OAB Subseção de 

Itabuna informa que juntamente com o 
GACC, Loja Maçônica e outras entida-
des estão arrecadando, até dia 30 de ju-
lho do corrente, donativos para serem 
enviados às vítimas das enchentes de 
Pernambuco e Alagoas. A OAB Itabuna 
fará da sua sede um dos postos para o 
recebimento dos donativos.

TRF 4ª Região
Juiz Federal

(14º Concurso)
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“Para modificar a 
realidade jurídica em que 

vivemos é necessário, 
antes de tudo, 
conhecê-la”. 

Marcelo Novelino

Vercil, O jornal DIREITOS está cada vez melhor, com gran-
de riqueza de informações, além da temática jurídica. Excelente 
trabalho.
Durval Pereira da França Filho. Mestre em Cultura e Turismo pela UESC e 
Autor do livro “Pelos caminhos da fé – Aspectos da cristianização católica 

na história de Canavieiras”. Canavieiras – Bahia.

Prezado Amigo e Jornalista Vercil, parabenizo-o pelo traba-
lho jornalístico do Jornal DIREITOS, excelente contribuição ao 
desenvolvimento da nossa região.

Soane Nazaré de Andrade. Professor. Salvador – Bahia. 

Vercil, Parabéns! O Jornal 
DIREITOS, como sempre, está 
um primor! Abraços

Cláudio Zumaeta. Historiador 
graduado pela UESC e Administrador 

de Empresas graduado pela UCSAL. 
Itabuna – Bahia



Na última quarta-feira 
(7/5), o Senado aprovou a PEC 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) 89/2003, que remove da 
Constituição Federal uma das 
punições aplicáveis a magistra-
dos que cometeram faltas gra-
ves, conhecida como “aposenta-
doria por interesse público”. 
Proposta pela senadora Ideli 
Salvatti (PT-SC), a PEC rece-
beu aprovação unânime, com 52 
votos favoráveis na votação em 
segundo turno. 

Ao jornal Folha de S.Paulo, 
o relator do caso, senador De-
móstenes Torres (DEM-GO), 
afirmou que a aposentadoria 
era vista como férias por al-
guns juízes, já que eles con-
tinuavam recebendo salário. 
Mozarildo Cavalcanti (PTB-
RR) tem opinião semelhante 
e acredita que a punição “era 
prêmio para juízes que come-
tiam delito”.

A PEC prevê a perda de car-
go do juiz ou magistrado apenas 
por decisão de dois terços dos 
membros do tribunal ou conse-

lho ao qual estiver vinculado. 
Demóstenes afirmou que a nova 
redação “abre a possibilidade de 
o Poder Judiciário promover sua 
depuração por um processo mais 
célere que o judicial”. Segundo 
ele, magistrados que cometam 
faltas graves serão afastados 
“pela via administrativa”.

Na justificação da proposta, 
Ideli afirma que a aposentado-

ria por interesse público é um 
absurdo, já que, em vez de ser-
vir como punição, funciona como 
prêmio. Para a senadora, a vita-
liciedade não deve ser um obstá-
culo para a responsabilização do 
magistrado que comete desvios 
funcionais ou crimes.

O texto agora segue para a 
Câmara dos Deputados. (Agên-
cia Senado)
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Ao julgar pedido da OAB no 
sentido de impor as penalidades 
cabíveis aos algozes dos “sub-
versivos” com esteio na Lei da 
Anistia, de 1974, a Corte Supre-
ma de Justiça do Brasil decidiu, 
pela maioria dos seus ministros, 
rejeitar o pedido, considerando 
que a norma em questão mostra-
se com abrangência bem maior, 
envolvendo, inclusive, os perse-
guidores dos insatisfeitos com o 
regime absolutista da ocasião. 
Daí a rejeição do pedido.

Não podemos concordar com 
essa interpretação, seja qual for 
o prisma sob o qual seja a anali-
sada a lei sob mira, como se veri-
fica nas linhas a seguir.

Para enfrentar uma aborda-
gem relativamente à aplicação 
da denominada Lei da Anistia, 
examinada pelo Supremo Tribu-
nal Federal, que concluiu que a 
sua área de abrangência envol-
ve tanto os denominados então, 
como subversivos, acusados de 
crimes de envolvimento político, 
como as autoridades da época, 
que os perseguiu e, muitas vezes, 
vieram a matá-los após longas 
sessões sob torturas. 

Ostentando a referida lei, 
uma amplitude irrestrita, enten-
deram os ilustres senhores mi-
nistros, que a sua abrangência 
encontra-se endereçada não só 
aos opositores ao regime militar 
opressor, como aos próprios inte-
grantes do governo, cujos compo-
nentes, não só estabeleceram as 
regas destinadas à perseguição 
e punição dos seus opositores, 
como as aplicaram. Assim, esta-
riam anistiados os dirigentes do 
regime ditatorial, tanto quanto 
os possivelmente incursos na 
legislação excepcional da época, 
divergindo do entendimento do-

minante nos meios jurídicos e ju-
diciais europeus, (como ocorre na 
Espanha, por exemplo), como se 
chocando com o enfrentamento 
que está sendo dado a situações 
iguais em países da América do 
Sul, de que valem como exemplos 
a Argentina e o Chile, estabele-
cendo, inclusive, a ausência de 
prescrição dos crimes da autoria 
dos dirigentes desses países. 

Frente à suposta ausência de 
limites quanto ao alvo legal, en-
tenderam Suas Excelências que 
o perdão legal destina-se a dita-
dores e suas vítimas. Não conse-
guimos entender assim.

É que, segundo o ensinamen-
to de CARLOS MAXIMILIANO, 
certamente o maior exegeta bra-
sileiro, da legislação, cabe ao in-
térprete da lei, para bem aplicá-
la, primeiro interpretá-la, posto 
que, por mais nítida e clara que 
possa parecer a redação de uma 
norma legal, sempre há necessi-
dade de que seja feita a sua inter-
pretação e para a assim proceder, 
indica alguns métodos ou formas 
de exegese, destacando-se a inter-
pretação gramatical, a interpre-
tação sociológica, a interpretação 
teleológica, a interpretação histó-
rica, exemplificativamente, e que 
temos como as principais.

Sinto que, no caso presente, 
pode-se desprezar a interpreta-
ção gramatical ou literal da lei, e 
partir para o seu estudo histórico, 
para a sua finalidade e para a sua 
sustentação sociológica, conside-
rando a fragilidade da primeira, 
além da evidente superficialida-
de. (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 lei da anistia – 
engano do STF (Parte 1)

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

CNJ elabora parecer sobre 
projeto de reforma do CPP

O CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça) está elaborando uma nota 
técnica para se posicionar sobre o 
Projeto de Lei de Reforma do CPP 
(Código de Processo Penal), que tra-
mita no Senado Federal. “A nota é 
pertinente porque o Judiciário não 
foi ouvido durante a tramitação da 
matéria”, justificou o corregedor 

Nacional de Justiça, ministro Gil-
son Dipp, que preside o Grupo de 
Trabalho instituído pelo presidente 
do Conselho, ministro Cezar Pelu-
so, para tratar do assunto. A vota-
ção do projeto foi interrompida a 
pedido do STF (Supremo Tribunal 
Federal), também para posiciona-
mento a respeito do assunto.
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Prefeitura Municipal de Itabuna34-  .................................... 3613 1188
Câmara de Vereadores de Itabuna35-  ..............3613 1313 e 2103 3123
SAC Itabuna36-  ................................................................... 3613 5510
Associação Comercial e Empresarial de Itabuna37-  ........... 3613 1171
Emasa38-  ........................................................................ 0800 73 1195
Procon 39-  ........................................................................... 3613 5210
Juizado Especial Federal40-  ................................................ 3616 1913

Senado aprova fim da “pena” de 
aposentadoria para magistrados

Projeto pode liberar porte de arma para mais de 70 mil
Um projeto de lei poderá li-

berar o porte de arma para mais 
de 70 mil pessoas se for apro-
vado. Na fila para entrar em 
votação no Senado, a proposta 
prevê que o porte seja liberado 
para seis categorias, entre elas 

peritos médicos da Previdência 
Social, oficiais de Justiça e de-
fensores públicos. No ano pas-
sado, foram concedidos 1.256 
portes no País, 47 em São Pau-
lo, segundo levantamento do 
Instituto Sou da Paz. O órgão 

estima que 8 milhões de armas 
legais e ilegais estejam em cir-
culação. Os parlamentares de-
fensores do projeto justificaram 
a medida como uma maneira de 
proteger os funcionários dessas 
categorias. 

Senadora Ideli Salvatti (PT-SC)
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União faz a força
A Defensoria Pública de São Pau-

lo, o governo do estado e a PGE assi-
naram uma parceria para combater a 
discriminação contra pessoas conta-

giadas pelo vírus HIV. A Lei Estadual 
11.199/2002 prevê punição adminis-
trativa para pessoas física e jurídica 
nestes casos.

Tendo esgotada a sua 1ª edição em me-
nos de 30 dias, após o lançamento, o livro 
Breves Análises Jurídicas, do bachare-
lando em Direito pela Faculdade de Tecno-
logia e Ciências (FTC), Vercil Rodrigues, 
acaba de ganhar a sua 2ª edição. A obra 
estará à venda na livraria do Fórum Rui 
Barbosa em Itabuna e no Quiosque Cultu-
ral www.jornaldireitos.com.br, bem como 
pelo telefone (73) 9134 5375.

A 2ª publicação de Breves Análises 
Jurídicas chega ao mercado literário esta-
dual e nacional numa co-edição das editoras 
Direitos e Via Literarum. O livro é conside-
rado uma iniciativa inédita na literatura 
jurídica do Brasil, por ser o primeiro escrito 
por um estudante de Direito. O lançamento 
está previsto para o próximo mês de agosto 
na Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

O volume aborda assuntos relaciona-
dos aos diversos aspectos jurídicos, a exem-
plo do Direito Constitucional, Direito Digi-
tal, Direito Educacional, Direito Autoral, 
Direito Alternativo, dentre outros. 

O autor da obra Vercil Rodrigues é 

jornalista-fundador do Jornal, Revista e 
Editora de Livros Direitos; bacharelando 
em Direito pela FTC Itabuna, historiador 
pela Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC); Especialista em História Regional, 
em Gestão Escolar e Docência do Ensino 
Superior, bem como Professor de História 
da Rede Estadual de Ensino da Bahia.

O livro tem o prefácio de Marcos Ban-
deira, juiz da vara da Infância e Juventude 
da Comarca de Itabuna e professor de Di-
reito da Universidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC); apresentações de Eurípedes 
Brito Cunha, advogado e ex-presidente 
da OAB da Bahia e de Ricardo Maurício 
Freire, jurista, pós-doutor em direito e pro-
fessor da Universidade Federal da Bahia 
(Ufba) e contou com a orientação técnica do 
advogado e auditor fiscal aposentado José 
Carlos Oliveira.

Advogados, juízes, promotores, jornalistas, auto-
ridades regionais, amigos e personalidades ilustres de 
Itabuna, região e Salvador, e familiares do Dr. MAR-
COS BANDEIRA, Juiz da Vara da Infância e Juven-
tude da Comarca de Itabuna, marcaram presenças no 
último dia 8, no salão nobre do Fórum Rui Barbosa, em 
Itabuna, no lançamento do seu livro intitulado “Tribu-
nal do Júri”, (Editus). 

A obra é fruto da sua experiência como juiz-presi-
dente do Tribunal do Júri há mais de 15 anos. O livro 
busca lançar um olhar crítico sobre a instituição do país 
– o Tribunal do Júri -, navegando no tempo e no espaço, 
retratando o seu passado e também o seu presente, no 
sentido de encontrar sua gênese e toda a sua construção 
teórica até os dias atuais, objetivando contextualizá-lo 
no presente momento histórico sob a égide da Lei nº 
11.689, de 09/06/2008

Lançada a 2ª edição 
do Livro Breves 

Análises Jurídicas

Marcos Bandeira lança Tribunal do Júri

Supremo determina 
que planos de saúde 
reembolsem o SUS

O STF (Supremo Tribunal Federal) tem 
imposto aos planos de saúde que reembol-
sem o SUS (Sistema Único de Saúde) quan-
do seus clientes são atendidos em hospitais 
públicos, da mesma forma que pagam aos 
particulares. O ressarcimento ao SUS está 
previsto numa lei de 1998. Entretanto, os planos de saúde têm recorrido a ações 
judiciais para não fazerem o reembolso. Alegam que a lei é inconstitucional, já 
que a saúde é um “direito de todos” e um “dever do Estado”. A determinação do 
reembolso se aplica contra sete empresas, entretanto, a jurisprudência poderá 
ser seguida pelos juízes do país todo. 
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DIREITO CIVIL
1- Assinale a opção correta a 

respeito da transmissão e 
das modalidades de obriga-
ções.

a) A obrigação pura é qualificada 
por uma condição, termo ou en-
cargo.

b) Tratando-se de assunção de dí-
vida, o novo devedor pode opor 
ao credor as exceções pessoais 
que competiam ao devedor pri-
mitivo.

c) A cessão de crédito pro soluto 
transfere o crédito sem que tal 
transferência possa significar a 
extinção da obrigação em rela-
ção ao devedor.

d) Na obrigação de resultado, o de-
vedor será exonerado da respon-
sabilidade se provar que a falta 
do resultado previsto decorreu 
de caso fortuito ou força maior.

 
2- Acerca das regras aplicáveis 

às sucessões, assinale a op-
ção correta.

a) Quando não se efetua o direito 
de acrescer, não se transmite 
aos herdeiros legítimos a quota 
vaga do nomeado.

b) São irrevogáveis os atos de acei-
tação ou de renúncia da herança.

c) O direito à sucessão aberta bem 
como o quinhão de que disponha 
o co-herdeiro não pode ser objeto 
de cessão por escritura pública.

d) A renúncia da herança deve 
constar expressa e exclusiva-
mente de instrumento público.

3- No que se refere aos contra-
tos, assinale a opção correta.

a) O mandato escrito é materia-
lizado por meio da procuração, 
como ocorre com o mandato ju-
dicial que o advogado recebe de 
seu cliente.

b) Dono de hotel, por não ser con-
siderado depositário, não res-
ponde por roubo de bagagem 
dos hóspedes efetuado pelos 
empregados dentro do estabe-
lecimento.

c) Somente é lícito às partes esti-
pular contratos tipificados no 

Código Civil.
d) O tutor pode dar em comodato, 

sem autorização especial, as 
coisas confiadas à sua guarda, 
desde que o faça para atender 
às necessidades do tutelado.

4- Acerca da responsabilidade 
civil por fato de outrem, as-
sinale a opção correta.

a) Em razão da inexistência de 
relação de preposição, empresa 
locadora de veículos não possui 
responsabilidade sobre danos 
que o locatário cause a terceiros 
no uso do carro locado.

b) O empregador é responsável 
por dano causado por empre-
gado seu, ainda que praticado 
com desvio de atribuição, caso o 
ofendido não tenha conhecimen-
to desse desvio.

c) O simples afastamento do filho 
menor da casa dos pais exime-
os da responsabilidade pelos 
atos lesivos que ele venha a 
praticar.

d) Para responsabilizar os pais por 
atos lesivos causados por filho 
menor, a vítima necessita de-
monstrar a culpa in vigilando 
desses pais.

5- Assinale a opção correta no 
que se refere aos contratos 
tipificados no Código Civil 
brasileiro.

a) No contrato de doação, são revo-
gáveis por ingratidão as doações 
puramente remuneratórias e as 
oneradas com encargo já cum-
prido.

b) Tanto o contrato de empreitada 
quanto o de prestação de serviço 
geram obrigação de resultado.

c) O contrato de compra e venda 
subordinado à condição de dis-
solução caso o objeto do contrato 
não seja do agrado do comprador 
denomina-se venda a contento, 
cláusula sempre presumida nos 
contratos de compra e venda.

d) O contrato estimatório é alea-
tório e deve ter por objeto coisa 
móvel.

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

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

TSE nega pedidos de políticos 
inelegíveis pela lei Ficha Limpa

O presidente do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), minis-
tro Ricardo Lewandowski, ne-
gou até a semana passada sete 
pedidos de liminar em ações 
cautelares e recursos movidos 
por pré-candidatos de vários 
Estados. Eles buscavam afastar 
a inelegibilidade imposta pela 
Lei da Ficha Limpa. Segundo o 
ministro, “não havia argumen-
to jurídico plausível para sus-
pender as inelegibilidades”. O 

TSE já havia entendido que a 
lei deve ser aplicada já a partir 
das eleições de 2010 e alcança 
candidatos condenados antes 
da vigência da lei. As limina-
res negadas atingem recursos 
apresentados por Ana Maria 
Vieira (MG); Charly Jhone San-
tos (MG); José Carlos Moretes 
(PR); Amaro Alves Saturnino 
(MG); Christianno Araújo (DF); 
Wellington Gonçalves de Maga-
lhães.

O não-reconhecimento dos direitos do seg-
mento LGBT é notório, sendo-lhes negados 
até aqueles previstos em nossa Constituição 
Federal, como o direito à igualdade, liberdade, 
dignidade, dentre outros. Bastaria nossos legis-
ladores reconhecerem a união estável entre pes-
soas do mesmo sexo e isso já será o bilhete para 
acesso a outros tantos direitos dela decorrentes, 
como o direito à sucessão e à partilha de bens.

Mas, enquanto nada, ou quase nada, lhes é 
assegurado por lei, o Poder Judiciário vem sen-
do chamado a agir em diversas oportunidades, 
sobre os mais variados temas. Ocorre que o êxi-
to dos homossexuais nem sempre é garantido. 
Também erra o Judiciário, negando-lhes o que 
já lhes fora negado anteriormente e que moti-
vara a busca pelo socorro perante aquele Poder 
que teria condições de reverter a situação de de-
sigualdades na qual foram inseridos.

Não obstante todo o esforço exigido ao seg-
mento LGBT para o reconhecimento e obtenção 
de um direito, sabemos bem dos movimentos ra-
dicalmente contrários a concessão de quaisquer 
direitos, chegando-se a ponto de serem negados 
direitos a outros para que deles não façam uso 
os homossexuais.

É o que se dá em relação à adoção de crian-
ças e adolescentes.

O Projeto de Lei 314/2004, sancionado em 
2009, que recebeu o nº de Lei 12.010, de 3/8/2009, 
a Nova Lei da Adoção, trata da redução de tem-
po no qual as crianças permanecem em abrigos, 
aguardando por uma eventual adoção. Havia no 
texto do projeto de lei a previsão de que casais 
homossexuais pudessem adotar. Essa possibi-
lidade, sem dúvida, seria conceder aos homos-
sexuais direito de contribuir para a redução do 
tempo de permanência das crianças em abrigos. 
Aliás, esse era o objetivo do projeto.

Porém, a bancada evangélica, nas negocia-
ções que antecedem a aprovação de quaisquer 
projetos de lei, manifestou-se no sentido de que 
votaria rápida e favoravelmente aquele em es-
pecífico, desde que suprimido o artigo que con-

cedia aos homossexuais o direito de adotar. E, 
pelo “bem estar” das crianças, o projeto de lei, 
que precisava ser aprovado com rapidez, teve 
retirado de seu texto aquilo que era atinente 
aos homossexuais, que assistiram, novamente, 
à negação de seu direito à igualdade. 

Manifestar-se contra a possibilidade da con-
cessão de um direito aos homossexuais é corri-
queiro. Mas a criação de lei que veda o acesso a 
esse direito, certamente é a expressão máxima 
do preconceito. 

É o que pretende o deputado Zequinha Ma-
rinho (PSC-PA). Não bastasse ser contra a con-
cessão de direitos aos homossexuais, o deputa-
do ainda quer certificar-se de que será proibido 
conceder-lhes ao menos um, o direito de adotar. 
É de sua autoria o Projeto de lei 7.018/2010, que 
tem como objetivo alterar o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) de modo a vedar a 
adoção por casais do mesmo sexo. A justificativa 
apresentada pelo deputado é que as crianças e 
adolescentes adotados por casais homossexuais 
seriam expostas a constrangimentos e dificul-
dades. E que o Estado tem o dever de colocá-los 
a salvo de situações vexatórias como essa.

Chega o deputado a afirmar que a Holanda 
e outros países avançados no reconhecimento e 
concessão de direitos aos homossexuais, “estão 
hoje perdidos sem saber para onde vão”.

A tese do deputado, fundada apenas e tão 
somente no preconceito, vai contra a experiên-
cia da Islândia, Espanha, Dinamarca, Noruega 
e Holanda, que há tempos permitem a adoção 
por casais homossexuais. Segundo o deputado, 
certo está ele e perdidos alguns dos países mais 
desenvolvidos e justos do mundo. E, assim ca-
minhamos para um retrocesso. Agora, nos cabe 
acompanhar o trâmite deste projeto e lutar con-
tra mais essa inconstitucionalidade.

Por Sylvia Maria Mendonça do Amaral.
Advogada especialista em Direito Homoafetivo e Família e Su-
cessões do escritório Mendonça do Amaral Advocacia, autora do 
livro “Manual Prático dos Direitos de Homossexuais e Transexu-

ais” e editora do site Amor Legal. São Paulo – São Paulo

Adoção por homossexuais:
polêmica e inconstitucionalidade

sylvia@smma.adv.br e smma@smma.adv.br   

O Senado aprovou em decisão termina-
tiva da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
projeto de lei do senador César Borges (PR) 
que vincula a liberação do seguro-desempre-
go à participação do trabalhador em um cur-
so de qualificação profissional ligada à sua 
área de atuação. Segundo Borges, a medida 

incentiva o poder público a oferecer cursos 
de qualificação e o trabalhador a freqüentá-
los, e ainda limita a ocorrência de fraudes. 
O projeto (PLS 184/05), que altera a Lei nº 
7.998/90, que institui o seguro-desemprego, 
vai agora para votação na Câmara dos De-
putados.

Senado aprova seguro-desemprego 
vinculado a curso

Há um cabedal de leis, desde as “prin-
cipais”, como Código Civil, Penal, Consti-
tuição, até outras mais “obscuras”, como 
Lei do Inquilinato, Lei de Introdução ao 
Código Civil, Lei de Execução Penal. Den-
tre todas, o maior artigo com o qual nos 
deparamos é o  5º da Constituição Federal. 

São, nada mais, nada menos que setenta e 
sete incisos! Este artigo, um dos mais im-
portantes do nosso Direito, elenca os direi-
tos e garantias fundamentais de todos os 
cidadãos, além de trazer os remédios cons-
titucionais (habeas corpus, habeas data, 
mandado de segurança etc.).

O maior artigo da 
nossa Legislação
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Inicialmente, importa conceituar os 
crimes materiais e os crimes formais 
– decorrentes do Direito Penal -, dis-
tinguindo-os para, em seguida, verifi-
car se todos os crimes contra a ordem 
tributária são crimes materiais, finali-
zando com o entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal, nesse sentido.

Segundo o ilustre Rogério Greco1, 
crime material “é aquele cuja consu-
mação depende da produção naturalís-
tico de um resultado” e crime formal “é 
aquele em que o legislador antecipa a 
consumação ao momento da prática da 
conduta prevista pelo núcleo do tipo, 
não se exigindo a produção naturalís-
tica do resultado”.

Nesse sentido, assim preleciona 
Mirabete2,

 “No crime material há a ne-
cessidade de um resultado exter-
no à ação, descrito na lei, e que 
se destaca lógica e cronologica-
mente da conduta. (...) No crime 
formal não há necessidade de 
realização daquilo que é preten-
dido pelo agente, e o resultado 
jurídico previsto no tipo ocorre 
ao mesmo tempo e, que se de-
senrola a conduta, havendo se-
paração lógica e não cronológica 
entre conduta e resultado.”

De forma que os crimes formais se 
consumam com a simples prática da 
conduta prevista em lei. O resultado, 
apesar de também ser previsto em lei, 
é dispensável para a consumação do 
crime e configura mero exaurimento 
dele, enquanto que os crimes mate-
riais só se consumam com a efetiva 
produção do resultado previsto no tipo 
e efetiva lesão ao bem jurídico protegi-
do, ou seja, exigem a ocorrência de re-
sultado naturalístico, consistente em 
dano ao fisco. 

Os crimes contra ordem tributária 
estão elencados na Lei nº 8.137/90, di-
vididos da seguinte forma: delitos pra-
ticados por particulares (artigos 1º e 
2º) contra o erário e delitos praticados 
por funcionários públicos (artigo 3º) – 
crime funcional.

As condutas tipificadas no artigo 1º, 
caput e incisos da Lei nº 8.137/90 são 
crimes materiais ou de resultado, pois 
que se consumam quando as condutas 
nele descritas produzem como resulta-
do a efetiva supressão ou redução do 
tributo, cuja persecução tem como con-
dição objetiva de punibilidade a consti-
tuição definitiva do crédito tributário e 
o exaurimento da via administrativa, 
a teor do entendimento do Supremo 
Tribunal Federal3.

O artigo 2º do mesmo dispositivo 
legal elenca os crimes designados for-
mais ou de mera conduta4, pois que 
independe da obtenção de vantagem 
ilícita em desfavor do Fisco, bastando, 
por exemplo, a omissão de informações 
ou a prestação de declaração falsa, não 
havendo necessidade de resultado, 
porque a conduta do agente já o confi-

gura, ou seja, o delito se consuma com 
a simples ação ou omissão típica, sem 
que se atualize o resultado previsto.

Nesses crimes previstos no artigo 
2º, não há necessidade da constitui-
ção definitiva do crédito tributário, 
vez que o resultado lesivo ao erário é 
apenas indiretamente mencionado, 
não sendo, pois, essencial à sua consu-
mação.  Assim, o não-esgotamento da 
via administrativa não é condição de 
procedibilidade5, existindo, nesse caso, 
total independência das esferas admi-
nistrativa e penal.

Por fim, o enunciado da Súmula 
Vinculante nº 24 do STF, dispõe que: 
“Não se tipifica crime material contra 
a ordem tributária, previsto no art. 1º, 
incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes 
do lançamento definitivo do tributo”.

Do que se confirma, que os crimes 
elencados no art. 1º e seus incisos da 
Lei nº 8.137/90 são crimes materiais, 
e somente após a constituição defini-
tiva do crédito é que poderá ser ana-
lisada a existência do elemento resul-
tado, imprescindível à consumação do 
crime material, não podendo, por isso, 
haver ação penal e, por consequência, 
condenação. 

Consolida-se, assim, a jurisprudên-
cia do STF no sentido da não tipificação 
do crime, enquanto não esgotada a via 
administrativa (ou seja: enquanto não 
lançado definitivamente o tributo)6, ao 
tipo penal a que refere o art. 1º da Lei 
nº 8.137/90.

Conclui-se, pelo exposto, que nem 
todos os crimes contra a ordem tribu-
tária são crimes materiais, pois que os 
elencados no art. 2º do mesmo dispo-
sitivo legal são crimes formais, tendo 
em vista que independem do resulta-
do, bastando, para tanto, a simples 
conduta do agente prevista em lei, di-
ferentemente, pois, dos elencados no 
art. 1º, que são crimes materiais, en-
tendimento consolidado pelo STF por 
meio da Súmula Vinculante nº 24, que 
somente a eles se aplica.
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Por Consuêlo de Magalhães Nascimento.
Advogada e Pós-graduanda em Direito Tributário. 

Ilhéus – Bahia

Todos os crimes contra 
a ordem tributária 
são crimes materiais?

josevan_nascimento@ig.com.br 

A reabilitação profissional é uma obri-
gação da Previdência Social, prevista na 
Lei nº. 8.213, de 1991, segundo a qual 
os segurados podem exigir, a qualquer 
tempo, na via administrativa ou judicial, 
serviços de grande valor. Isso porque o 
objetivo é colocar o infortunado no limi-
te de sua possibilidade física tornando-
se condições de retornar validamente ao 
mercado de trabalho, e em condições de 
manter a si próprio e à sua família com 
os rendimentos de seu trabalho.

A legislação previdenciária estabelece 
que a prestação relativa à reabilitação 
profissional é devida em caráter obriga-
tório aos segurados, inclusive aos apo-
sentados. Estando concluído o processo 
de reabilitação, ordenam as normas pre-
videnciárias do que o INSS emita certifi-
cado individual, indicando as atividades 
que poderão ser exercidas pelo segurado. 
Entretanto, estas normas geralmente são 
descumpridas pelo INSS.

Assim, dentre os segurados da Previ-
dência Social com prioridade para serem 
encaminhados ao Programa de Reabili-
tação Profissional, estão os beneficiários 
que estão em gozo do Auxílio-Doença 
Previdenciário (31) e o Auxílio-Doença 
Por Acidente de Trabalho (91). O aten-
dimento aos beneficiários passiveis de 
reabilitação profissional deverá ser des-
centralizados, funcionando conduzido por 
equipes técnicas constituídas por peritos 
médicos e por servidores de nível superior 
em atribuições de avaliação e orientação 
profissional.

Para o desenvolvimento da Reabili-
tação Profissional do segurado, é neces-

sário que a Previdência Social forneça 
os seguintes recursos materiais: órteses 
- (aparelhos para correção ou comple-
mentação de funcionalidade); próteses 
(aparelhos para substituição de membros 
ou partes destes); auxilio transporte-
urbano, intermunicipal e interestadual; 
auxilio-alimentação, diárias; implemento 
profissional e instrumento de trabalho.

Para o trabalhador que tiver alguma 
alteração patológica, proveniente de do-
ença ou acidente, que estiver impossibi-
litado de desenvolver atividade profissio-
nal para qual tem aptidão, a legislação 
previdenciária lhe garante o beneficio 
Auxílio-Doença. Ficando constatado que 
a capacidade é total e definitiva para a 
vida laborativa, fará jus à Aposentadoria 
por Invalidez, entretanto, se a incapaci-
dade for parcial, o trabalhador segurado 
estará inapto para a sua atividade pro-
fissional, porém, poderá exercer outras 
atividades. Assim, deve ser inserido pela 
Previdência Social no Programa de Reabi-
litação Profissional, visando lhe habilitar 
em atividade diversa da que exercia. Des-
se modo, poderá viver dignamente com os 
rendimentos de seu trabalho. Se mesmo 
passando pelo Programa de Reabilitação 
Profissional, não houver possibilidade de 
habilitação em outra atividade, estará in-
suscetível de reabilitação, o que fará jus à 
conversão de Auxílio-Doença em Aposen-
tadoria por invalidez, como determina a 
legislação previdenciária.

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

Itabuna – Bahia.

No que diz respeito aos Municípios, 
o princípio da simetria manifesta-se 
através da ordem constitucional ins-
taurada em 1988 por meio do artigo 29. 
Tal comando constitucional prevê que 
a edição de normas deve obedecer uma 
especial gradação em relação aos en-
tes federativos que compõem o Estado 
brasileiro. Por isso, o processo legisla-
tivo desenvolvido pelos diferentes en-
tes devem guardar a compatibilidade e 
a simetria necessária para contemplar 
os princípios constitucionais norteado-
res da organização estatal.

 Sob esse prisma, o princípio da si-
metria ganha especial relevância na 
produção legislativa relativa às ques-
tões ambientais. Assim, e sob o espe-
lho do federalismo ambiental, os Mu-
nicípios devem obedecer os ditames 
expostos no âmbito estadual e federal, 
pois, caso contrário, estaria eivando 
a produção legislativa do vício da in-
constitucionalidade.

 Isso não quer dizer que a regula-
mentação legislativa na esfera am-
biental deve ser uniforme e linear. 
Pelo contrário, o Poder Legislativo de 

cada um dos entes federais possuem a 
autonomia e a independência que lhe é 
atribuída constitucionalmente. Ocorre 
que, os Municípios não podem extrapo-
lar, ao menos na seara ambiental, os 
ditames instituídos pelo âmbito esta-
dual e federal.

Nesse sentido, a produção legislati-
va dos Municípios na seara ambiental 
pode revelar particularidades ineren-
tes ao interesse local. Ocorre que, ja-
mais, poderá divergir dos princípios 
e garantias instituídos pela ordem 
constitucional que visa assegurar o 
equilíbrio ambiental da Federação. 
Assim, os Municípios poderão prevê 
condutas mais rígidas em relação ao 
meio ambiente, mas, não poderão ins-
tituir normas mais flexíveis que aque-
las instituídas no âmbito dos Estados 
e da União, pois, acaso fosse estaria 
desrespeitando o princípio da simetria 
ambiental.

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

ênfase em Tributação e Meio Ambiente.
Itabuna-Bahia

www.rlpcadvogados.com.br  

Programa de 
reabilitação profissional

Princípio da simetria e seus 
reflexos na seara ambiental – 
uma abordagem municipal

marcosconrado653@hotmail.com 

leandro@rlpcadvogados.com.br e  leocoelhoadv@gmail.com 
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2 - MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral, Arts. 1º a 120 do CP. 22. ed. v.1. São Paulo: Atlas, 2005, p. 134. 
3 - Nesse sentido, a jurisprudência: HC 81.611-DF
4 - Nesse sentido, a jurisprudência:  HC 80.764-SP (rel.  Ministro Ilmar Galvão).
5 - Condição de procedibilidade é a circunstância jurídica que, enquanto subsistente, torna sobrestado o jus persequendi in juditio  pertencente ao Ministério Público,  realizável por intermédio de denúncia (CF, art. 129, I)
6 - GOMES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. Crimes Tributários: Súmula Vincunlante 24 do STF exige exaurimento da via administrativa. Disponível em http://www.lfg.com.br 04 março 2010.
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A Lei 12.016, de 7 de agosto de 
2009, que disciplina o mandado de 
segurança individual e coletivo, não 
somente padece de inconstituciona-
lidade flagrante, como atenta contra 
o estado democrático de direito. Com 
elevado acerto o Presidente do Conse-
lho Federal da OAB, declarou que re-
correrá ao STF questionando a sua a 
sua validade.

Além das inúmeras razões do nos-
so bastonário, constata-se agressão 
direta a Constituição Federal pela 
nova e restritiva lei, ante os termos 
usados pela Constituição Federal no 
artigo 5.º: “conceder-se-á mandado de 
segurança para proteger direito líqui-
do e certo, não amparado por “habeas-
corpus’ ou “habeas-data’, quando o 
responsável pela ilegalidade ou abu-
so de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do Poder Público” (inc. 
LXIX); e, ainda: “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito” (inc.XXXV).

O parágrafo segundo do artigo 7.º 
da nova lei, proíbe o juiz de conceder 
liminar ou antecipar tutela, atentan-
do para a independência e autonomia 
do Judiciário, asseguradas constitu-
cionalmente.

Observe-se: “Não será concedida 
medida liminar que tenha por objeto a 
compensação de créditos tributários, a 
entrega de mercadorias e bens prove-
nientes do exterior, a reclassificação 
ou equiparação de servidores públicos 
e a concessão de aumento ou a exten-
são de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza”.

Ou ainda no parágrafo quinto do 
mesmo artigo: “As vedações relacio-
nadas com a concessão de liminares 
previstas neste artigo se estendem à 
tutela antecipada a que se referem os 
arts. 273 e 461 da Lei n.º 5.869, de 11 
janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil.”

A injustificável falta de confiança 

no juiz, pelo legislador, vem retratada 
nos parágrafos do artigo 14: “Concedi-
da a segurança, a sentença estará su-
jeita obrigatoriamente ao duplo grau 
de jurisdição”, e; “a sentença que con-
ceder o mandado de segurança pode 
ser executada provisoriamente, salvo 
nos casos em que for vedada a con-
cessão da medida liminar.” Remata o 
art. 22, em seu § 2.º: “no mandado de 
segurança coletivo, a liminar só pode-
rá ser concedida após a audiência do 
representante judicial da pessoa jurí-
dica de direito público, que deverá se 
pronunciar no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas.”

A nova lei tenta estabelecer um ab-
surdo e “novo” conceito de jurisdição 
que despreza o princípio da divisão 
dos poderes do Estado e o tradicional 
conceito de ação.

  A necessidade de observância 
e respeito aos princípios de tripar-
tição dos poderes e hierarquia das 
leis é para que não sejam asfixiadas 
as garantias fundamentais dos cida-
dãos enunciadas na CF ou a forma de 
acessá-las. A administração da justiça 
é função essencial do Estado contem-
porâneo.

Com esse “minotauro”, o juiz em-
bora venha a ter visão de gritantes 
ilegalidades, não poderá de pronto ou-
torgar tutela jurisdicional na proteção 
de direito líquido e certo, nem em sede 
de mandado de segurança, medidas 
cautelares e nem antecipando tutela 
em ações de procedimento comum.

Como se dissesse ao jurisdiciona-
do, nesses momentos processuais, 
“você tem razão, mas não posso fazer 
nada”! Pela novidade, retirado está do 
juiz o “poder de aplicar a lei ao caso 
concreto”. Sem ele, juiz não é juiz! As 
Associações de Magistrados apoiarão 
as iniciativas da OAB de submeter a 
matéria ao STF?

 
Por Elias Mattar Assad.

Advogado e ex-presidente da Associação Brasileira 
dos Advogados Criminalistas. Curitiba – Paraná.

O juiz que não é juiz...

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

Na quarta-feira (7/5), o Plenário do Se-
nado aprovou o fim da exigência de separa-
ção judicial prévia dos casais para a obten-
ção do divórcio. A PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) 28/09, que foi aprovada em 
segundo turno, segue agora para promul-
gação. Pela atual redação da Constituição, 
o casamento civil só pode ser dissolvido pelo 
divórcio após separação judicial por mais de 
um ano ou com comprovada separação por 

mais de dois anos. 
Para o relator da matéria na 

CCJ (Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania), senador De-
móstenes Torres (foto), do (DEM-
GO), perdeu o sentido manter es-
ses pré-requisitos temporais. Ele 
lembrou que no mundo inteiro essa 
exigência já foi abolida, já que não 
é lógico manter unidas por mais 
tempo ainda pessoas que não que-
rem permanecer juntas. O senador 
também argumentou que o divórcio 
direto, sem a necessidade de sepa-
ração, reduzirá gastos com advoga-
do e emolumentos. 

Já o senador Marcelo Crivella 
(PRB-RJ) é contra o projeto, por 
acreditar que ele banalizará a ins-
tituição do casamento. A retirada 
do interstício, argumentou, poderá 
levar um casal a se casar de forma 
precipitada. Crivella disse que recor-

rerá da decisão à CCJ. 
A PEC é de autoria do deputado An-

tônio Carlos Biscaia (PT-RJ), mas outras 
propostas que vão no mesmo sentido tra-
mitaram em conjunto na Câmara, entre 
elas a do deputado Sérgio Barradas (PT-
BA). O divórcio foi instituído no Brasil 
em 1977, com a promulgação da Emenda 
Constitucional 09/77. 

PEC quer excluir necessidade 
de separação prévia para 

concessão de divórcio

MPF vai à Justiça cobrar R$ 34.600
de ministro e secretário

O MPF (Ministério Público Federal) 
ingressou com ação na Justiça contra o 
ministro dos Portos, Pedro Brito, e con-
tra o secretário-executivo do Ministério 
da Fazenda, Nelson Machado, cobrando 
o ressarcimento de R$ 34.600 ao erário. 
Eles são acusados de receber em 2007, 
indevidamente, R$ 16,7 mil e R$ 17,9 
mil, respectivamente. Brito e Machado 

receberam ajuda de custo que o governo 
paga a ministros e servidores quando 
há mudança de cidade em razão do tra-
balho. À época, contudo, eles trocaram 
apenas de função, sem deixar Brasília. 
Brito trocou o Ministério da Integração 
Nacional pela Secretaria dos Portos; já 
Machado foi do Ministério da Previdên-
cia para a Fazenda. 



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 15 de julho a 15 de agosto de 2010 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
08

23- O ímpeto e o ardor do jovem advogado, 
impaciente com a notória lentidão dos proces-
sos, máxime daquele que tem poucas causas, 
fazem com que frequentemente, antecipando-
se ao prazo para a elaboração de uma peça 
processual, precipite-se, incida em deficiên-
cias, incorreções, omissões.

24- A prudência aconselha o advogado a forne-
cer ao cliente cópia da inicial ou as contestação, para 
que, nela aponha sua rubrica, evitando que, no futu-
ro, como às vezes ocorre, seja acusado de ter, à reve-
lia do patrocinado, distorcido ou cometido equívoco 
em relação a fato influente na solução da causa.

25- Não se submeta o jovem a mandatário à 
orientação ou intromissão do cliente em maté-
ria técnico-processual, em assunto de direito, 
uma vez que constituem temas nos quais o ad-
vogado é independente e soberano.

26- Lembre-se que o profissional do direito não é 
contratado para ganhar causas, mas sim para pos-
tular, patrocinar direitos e interesses que podem ser 
deferidos ou negados.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Bendito Calheiros Bomfim.

Portugal diz quando preso 
inocente ganha indenização

1- Affectio Maritalis = Ânimo de serem 
marido e mulher.
2- Affectio Societatis = O interesse societário. 
Ânimo de constituição de uma sociedade.
3-Animus Domini = Intenção de (ser) 
proprietário (=senhor/dono), Intenção de domínio 
ou posse.
4- Alieno Nomine = Em nome alheio
5- Alieno Tempore = Intepestivamente 
inoportuno, intempestivo.
6-Autorictas = Autorização.
7- Condicio Potestativa = Condição Potestativa
8-Cogito Ergo Sum = Penso, logo existo
10- Consuus = Cúmplice
11-De Meritis = Do mérito
12- Essentialia Negotii = Negócios Essenciais
13-Facultas Agendi = Facukdade de Agir
14-In Custodiendo = Em guardar (diz-se culpa)
15- In Futurum = No futuro

Em Portugal, um inocente que 
ficou preso preventivamente por 
conta de erro grosseiro na aprecia-
ção dos fatos tem direito à indeni-
zação. Aquele que foi alvo de prisão 

ilegal, também. Mas só. Um acusa-
do que cumpriu prisão preventiva 
e, ao final do processo, foi absolvido 
com base no princípio de in dubio 
pro reo, não. É o que prevê dispositi-

vo do Código de Processo Penal por-
tuguês, considerado constitucional e 
compatível com as regras da União 
Européia, segundo decisão do Tri-
bunal Constitucional de Portugal. 

A ampliação até 2033 de vigên-
cia da Zona Franca de Manaus, com 
características de área livre de co-
mércio, exportação, importação e 
incentivos fiscais, foi aprovada pelo 
Senado. A proposta irá para delibe-
ração da Câmara dos Deputados.

A Proposta de Emenda à Consti-
tuição 17/2008 também prorroga até 
31 de dezembro de 2029 a concessão de 
benefícios fiscais à capacitação do setor 
de tecnologia da informação e a vigên-
cia da Lei 11.077/2004, que trata dos 
benefícios fiscais destinados à capaci-

tação de tecnologia da informação.
No encaminhamento da votação, 

o senador Arthur Virgílio (foto), do 
PSDB-AM pediu o voto a favor da 
prorrogação “não só em nome da se-
gurança nacional, mas também em 
nome da ecologia”. Também em fa-
vor do meio ambiente, o senador Je-
fferson Praia (PDT-AM) defendeu a 
aprovação da matéria. Na mesma 
direção, Alfredo Nascimento (PR-
AM) orientou a bancada do seu par-
tido a aprovar a proposição.

“Essa votação unânime vem 

premiar a um dos mais bem suce-
didos projetos de industrialização 
do país”, declarou o senador Tasso 
Jereissati minutos após a aprova-
ção da PEC em primeiro turno. O 
senador Edison Lobão (PMDB-MA) 
pediu tratamento igual, ou seja, a 
aprovação, de proposta de sua au-
toria que cria uma zona franca em 
São Luís. Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
da mesma forma, defendeu que o 
Pará também tenha direito a uma 
zona franca em Marabá, Santarém 
ou Barcarena. (Agência Senado).

Vigência da 
Zona Franca é 

ampliada até 2033

A Câmara aprovou o projeto 
que impõe novos critérios para o 
cálculo de indenizações por danos 
morais. A proposta segue para o 

Senado e, se aprovada, terá 
de ser sancionada pelo 

presidente Lula para 
vigorar. O texto es-

tabelece os pon-
tos que a serem 

observados 

pelo juiz para determinar o valor 
da indenização em ações por ca-
lúnia, injúria e difamação. Caso a 
pessoa ofendida não consiga pro-
var que teve prejuízos materiais, o 
magistrado deverá levar em conta 
a situação econômica do réu, a “in-
tensidade do ânimo de ofender”, a 
gravidade e repercussão da ofensa, 
a posição social do ofendido e o “so-
frimento”.

Câmara aprova projeto 
que calcula indenização 
por danos morais

STJ considera nula cláusula 
de plano de saúde que nega 

tratamento a paciente aidético
A 4ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) 

entendeu que não é válida a cláusula contratual que 
exclui o tratamento da Aids (Síndrome da Imunodefi-
ciência Adquirida) dos planos de saúde. Com isso, por 
unanimidade, os ministros reconheceram o direito de 
um beneficiário a ter todos os gastos com o tratamento 
da doença pagos pela Amil (Assistência Médica Inter-
nacional Ltda.). 
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Mesmo durante o período eleito-
ral, quando propaganda institucional 
do governo federal é proibida, o Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio) 
poderá alertar os estudantes sobre o 
prazo de inscrições para a prova. A 
decisão é do presidente do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), ministro 
Ricardo Lewandowski. A propaganda 
será feita em rádio e TV. 

Ao examinar o pedido feito pela 
Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República, o ministro 
lembrou que a Justiça Eleitoral pode 
permitir a publicidade institucional 
em caso de urgente necessidade pú-
blica. Na decisão, o presidente do 
TSE lembrou que o teste tem como 
objetivo avaliar os estudantes de 
ensino médio e, também, selecionar 
alunos para o ingresso em universi-
dades. 

O Enem está previsto para ocorrer 
nos dias 6 e 7 de novembro deste ano e 
deve ser divulgado com antecedência, 
já que as inscrições coincidem com o 
começo do período eleitoral. 

Para Lewandowski, existe “neces-
sidade pública” quanto à realização 
do exame, por isso, cabe a liberação. 
O ministro afirmou que é necessária 
a “ampla divulgação do período para 
realização das inscrições, com o fim 
de alcançar o maior número de estu-
dantes”. 

Quanto à possibilidade de propa-
ganda eleitoral, o ministro ressalta 
que “não se vislumbra nenhuma in-
tenção eleitoreira ou de promoção do 
atual governo no material de propa-
ganda que acompanha a petição”. 

Em decisões anteriores, o TSE 
autorizou a propaganda por reconhe-
cer que a divulgação se encaixava 
na exceção prevista em dispositivo 
do artigo 73 da Lei das Eleições (Lei 
9.504/97). 

BNDES
Em outra decisão, o ministro Ri-

cardo Lewandowski negou pedido 
também feito pela Secretaria de Co-
municação Social da Presidência da 
República para que o BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social) pudesse veicular mate-
rial de divulgação do projeto “Quintas 
no BNDES”. 

Para o presidente do TSE, nesse 
caso, não há justificativa ou necessi-
dade pública que autorize a publicida-
de institucional no período eleitoral. 
Segundo ele, não foi informado o perí-
odo em que a divulgação seria feita, se 
durante um tempo determinado ou ao 
longo de todo o processo eleitoral. 

“A improcedência do pedido é 
manifesta”, destacou o ministro na 
decisão. 

TSE autoriza veiculação de 
propaganda institucional do 

Enem e nega pedido do BNDES O dano moral coletivo, embora seja 
um termo desconhecido de muitas pes-
soas, esta na vida cotidiana da nossa so-
ciedade. O chamado dano moral coletivo, 
amparado pela Constituição Federal de 
1988, passou a ganhar maior amparo, 
através da edição de legislações esparsas, 
nos últimos anos.

As primeiras grandes condenações 
indenizatórias levaram as ações movi-
das pelo Ministério Público a um novo 
patamar, gerando com a condenação as 
indenizações, não somente a restituição 
do dano coletivo causado, mas também o 
desestímulo a recorrências das infrações 
cometidas.

No nosso ordenamento jurídico, surgi-
ram as primeiras condenações indeniza-
tórias a título de danos morais coletivos, 
em ações civis públicas, ajuizadas pelo 
Ministério Público do Trabalho, relacio-
nadas ao meio ambiente do trabalho, ao 
trabalho análogo à condição de escravo, 
ao trabalho infantil, à discriminação de 
toda ordem (sexo, idade, raça, deficiência 
física), à revista íntima e à terceirização 
ilícita por meio de cooperativa de traba-
lho, entre outras.

Mas não somente essas matérias são 
capazes de gerar dano moral coletivo, 
mas também, no âmbito do direito do 
consumidor, meio ambiente – englobando 
o meio ambiente do trabalho – questões 
indígenas, relações de consumo, dentre 
inúmeras outras.

Essas garantias estão previstas na Lei 
nº 7.347/85 que assegura a responsabili-
zação por danos morais e patrimoniais 
causados ao meio ambiente, ao consumi-
dor, à ordem urbanística, aos bens e direi-
tos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e a qualquer outro 
interesse difuso ou coletivo, e o Código de 
Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90 que 

garante a prevenção e a reparação de da-
nos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos e o acesso aos órgãos 
judiciais e administrativos, além de tra-
zer o avanço das definições cabíveis den-
tro de direito coletivo. 

O conceito de Dano Moral Coletivo, 
extrapola a noção de dor e ao sofrimento 
- incisos V e X do artigo 5º da CF1- abrin-
do espaço a outros fatores que afetam 
negativamente a um grupo, como a lesão 
imaterial ambiental e os direitos e inte-
resses metaindividuais da coletividade, 
previstos na citada Lei nº 7.347/85 - ação 
civil pública - e no Código de Defesa do 
Consumidor. 

Assim, o direito coletivo ganhou novo 
relevo e importância, sempre com o obje-
tivo de amparar a coletividade. Ademais, 
os direitos coletivos, não se enquadram 
em modelos teóricos dos ramos tradicio-
nais do ordenamento jurídico, mas sim 
constituem uma nova categoria, mais 
ampla.

Ademais como nos ensina o Procura-
dor Raimundo Simão de Melo, não há 
qualquer restrição do direito à pretensão 
de indenização por dano moral coletivo, 
pois tais dispositivos são abrangentes e 
englobam quaisquer ofensas ao nome, à 
imagem, à honra, à pessoa, albergando 
dentre outras garantias, as garantias as 
pessoas naturais, as jurídicas e as cole-
tividades, isso porque o dano extrapatri-
monial coletivo atinge o direito de perso-
nalidade de caráter difuso, predominante 
na união de determinadas pessoas, na 
comunhão de interesses difusos e na in-
divisibilidade de garantias e interesses 
violados, envolvendo a coletividade indis-
criminadamente.

Por Elaine Cristina Reis
Advogada Trabalhista da Peixoto e Cury Advogados. 

Campinas – São Paulo.

Dano Moral Coletivo

ecr@peixotocury.com.br 

1 - Constituição Federal da República - “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: V - é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”
Código Civil - Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito.”

Por determinação da Justiça, CPF não 
é documento obrigatório no Enem

Após pedido do MPF-RJ (Ministério Público Federal no Rio de Janeiro), a 
Justiça ordenou ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais) que deixe de exigir o CPF aos inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio). O entendimento é da 6 ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Super Cade
A OAB examinará o Projeto de Lei da Câmara 06/09, que cria o chamado Super 

Cade — uma estrutura para o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A 
decisão aconteceu depois que Ophir Cavalcante recebeu em seu gabinete o diretor 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, ligado ao Ministério da 
Justiça, Ricardo Morishita, que é a favor da aprovação do projeto.

A comissão especial criada para 
analisar os projetos de lei (PL 1876/99 
e apensados) que alteram o Código Flo-
restal (Lei 4.771/65) aprovou, na última 
terça-feira (6/7), por 13 votos a 5 o tex-
to principal para reforma do deputado 

Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Os deputados 
a favor e os produtores rurais se levan-
taram e gritaram “Brasil, Brasil” em 
coro, sob vaias dos ambientalistas, que 
gritavam retrocesso. A comissão come-
ça agora a votar os destaques.

Comissão da Câmara aprova texto principal 
para reforma do Código Florestal

DECISÕES
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Prefeitura de Itabuna 
não quer mais poluição 

visual na cidade

Prefeitura e Ficc trazem Circo Vox
para comemorações do centenário

A Prefeitura de Itabuna não quer 
mais colagem de cartazes, panfletos 
seja ele qual for, afixados em pos-
tes, paredes, muros, pontes ou em 
qualquer parte tanto na área cen-
tral quanto na periférica. A medida 
foi anunciada pelo secretário de In-
dústria, Comércio e Turismo, Carlos 
Leahy, que prometeu intensificar a 
fiscalização em toda a cidade. 

Haverá punição, e uma delas é 
a suspensão de alvará de funciona-
mento para os infratores, conforme 
garantiu o secretário.

A proposta que já começou a en-
trar em vigor desde segunda-feira, 
(5), visa, segundo Leahy, manter a 
cidade limpa da poluição visual in-
dependente de época festiva como 
essa que antecede o centenário de 
Itabuna. O secretário informou que 
a Prefeitura tem feito sua parte, 
investindo na limpeza da cidade, 
na pintura das pontes e meio fio, 
na coleta de lixo e outros serviços 
essenciais que garantem a limpeza 
da cidade. 

“É um trabalho de rotina obriga-
tória do poder público, mas compete a 
comunidade preservar, não apenas para 
o bem estar do itabunense como também 
dos visitantes de outros estados e consu-
midores que chegam de toda a região”. 

“Nosso município é uma referência 

em saúde, educação e prestação de ser-
viços e precisa estar limpa para receber 
bem nossos visitantes, principalmente, 
por isso pedimos a conscientização e o 
apoio de todos nesse tarefa”, enfatiza o 
secretário.

A Fundação Itabunense de 
Cultura e Cidadania (Ficc), com 
o apoio da Secretaria Municipal 
de Planejamento, trará à Itabuna 
o Circo Vox, de São Paulo, como 
parte das comemorações do cente-
nário do município. O circo, que fi-
cará armado na Praça Aziz Maron, 
(próximo ao Shopping Jequitibá), 
terá sessões à tarde e à noite, entre 
os dias 16 e 18 próximos. 

Esta é a primeira vez que o 
Vox faz excursão pelo Norte, Cen-
tro Oeste e Nordeste do Brasil. A 
instalação do circo em Itabuna faz 
parte de um projeto cultural apro-
vado pelo Ministério da Cultura, 
segundo informou o presidente da 
Ficc, Cyro de Mattos.

Ele disse que os contatos para 
isso foram iniciados ano passado, 
quando foram acertados os detalhes 
para  as apresentações  em Itabuna. 
Para ele, a presença do Vox não dei-
xa de ser um presente para todos os 
itabunenses no ano em  que se come-
mora o centenário do município. 

Mattos informou também que 
além de uma lona muito bonita, o 
circo oferece espetáculos de qua-
lidade que  divertem na  melhor 
tradição circense e usa para isso  
uma linguagem contemporânea, 
com parte da equipe formada no 
famoso Circo Soleil.  

     Com mais de 12 anos de tra-
balho, o Vox já fez mais de 1.500 
espetáculos no Brasil e Europa, e 
em São Paulo, apresenta-se de se-

gunda à sexta-feira com  com casa 
cheia, oferecendo espetáculos que 
vão do cômico ao lúdico, conforme 
observou Cyro de Mattos. “Além 
de bons espetáculos, o circo man-
tém uma escola com uma equipe 
de professores que ensina aos alu-
nos as principais técnicas”.  

Cyro lembra que os ingressos 
custarão R$ 8,00. Meia entrada, 
R$ 4,00. O presidente da Ficc está 
mantendo contados com a direto-
ria para que um dos espetáculos 
seja gratuito e destinado ao públi-
co mantido por uma entidade filan-
trópica a ser escolhida pela Ficc.

A audiência marcada para acon-
tecer no último dia 6, para discutir 
o projeto Minha casa, minha vida foi 
adiada para o mês de agosto, após o 
recesso do legislativo e a data ainda 
será confirmada. A audiência foi re-
querida pelos vereadores Claudevane 
Leite e Wenceslau Júnior.

O projeto é uma parceria do governo 
federal  com diversos municípios e em 
Itabuna vai contemplar cerca de 5 mil 
famílias. De acordo com o secretário de 
Assistência Social, José Antônio Formi-
gle Rebouças, na primeira etapa do pro-
jeto serão construídos 992 apartamen-
tos no bairro São Roque, com entrega 
prevista para novembro deste ano.

A seleção será realizada através 
de uma triagem de pessoas que se ins-
creveram no cadastro da prefeitura e 
que se enquadrarem em alguns crité-
rios. Terão prioridade as pessoas que 
morarem em área de vulnerabilidade, 
além de mulheres que sejam chefe de 
família, tenham ate 3 filhos e estejam 
inscritas  em programas sociais.

O projeto também prevê que do 
total de casas construídas, 3% sejam 
destinados para os idosos e 5% para os 
deficientes, desde que sejam respeita-
dos os critérios. Para a nova audiên-
cia serão convidadas as associações de 
bairro, representantes da prefeitura, 
sindicatos e entidades do município.

LEGISLATIVOEXECUTIVO

O secretário de Indústria, Comércio e Turismo 
Carlos Leahy prometeu melhor fiscalização

Fachada do prédio da Câmara de Vereadores de Itabuna
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É a primeira vez 
que o Vox faz 
excursão pelo 
Nordeste do Brasil

Audiência para discutir 
programa Minha casa,
minha vida foi adiada


