
O novo CPC (Código de Processo 
Civil) deve ficar pronto para votação 
até 22 de dezembro deste ano, confor-
me calendário da comissão especial 
encarregada do exame do Projeto de 
Lei do Senado (PLS 166/10). No último 
dia 4, o Plenário do Senado aprovou 

requerimento que amplia os prazos 
para apresentação do relatório e do pa-
recer final da comissão, presidida por 
Demóstenes Torres (foto) DEM-GO, 
mas manteve em 27 de agosto a data 
final para a apresentação de emendas 
pelos senadores.

Leia na página 02

Leia na página 08

Leia na página 05

Leia na página 03
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ENTREVISTA

DIREITOS – Quando foi fundado 
a Academia de Letras Ilhéus (ALI)?  
E quais foram os intelectuais que fi-
zeram parte deste pioneirismo e ine-
ditismo regional?

Carlos Roberto Arléo Barbosa - 
Academia de Letras de Ilhéus foi funda-
da em 1959. Os pioneiros foram Nelson 
Schaun, Abel Pereira, Plínio de Almeida, 
Wilde Oliveira Lima, Nilo Pinto e outros 
considerados fundadores.

DIREITOS – Quais os objetivos 
precípuos da ALI? E quais são os 
acadêmicos que compõem a atual di-
retoria?

Carlos Arléo - Os objetivos são prin-
cipalmente a cultura da língua e da lite-
ratura nacionais, nas suas relações com 
as ciências e as artes. A atual diretoria 
da ALI é constituída com os seguintes 
acadêmicos:

Presidente: 
Carlos Roberto Arléo Barbosa
1º Vice
Presidente: Josevandro Nascimento
2º Vice 
Presidente: Cláudio Silveira
Secretário Geral: 
Maria Luisa Nora
1º Secretário: 

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS já foi presi-
dente do Instituto Histórico de Ilhéus e do Conselho Munici-
pal de Cultura, escritor, sociólogo, professor da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), historiador e autor do livro Notí-
cia Histórica de Ilhéus, Carlos Roberto Arléo Barbosa - presidente 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), instituição que abriga um 
grupo de intelectuais de nossa região e que tem em seu quadro es-
critores, jornalistas, juízes, promotores, juristas, advogados, histo-
riadores, professores, poetas, dentre outros. O nosso entrevistado 
fala entre outras coisas sobre a fundação, constituição, composição e 
ações da ALI nestes seus mais de 50 anos de existência.

com o professor Carlos Roberto Arléo Barbosa presidente da Academia de Letras de Ilhéus (ALI)

“Qualquer acadêmico, 
residente no sul da Bahia 
pode ser Presidente”
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Eliane Sabóia
1º Tesoureiro: 
Maria Luisa Heyne
2º Tesoureiro: 
Mário de Castro Pessoa
Presidente da Comissão de Revista: 
Neide Silveira

DIREITOS – Sabemos que a ALI é 
composta por 40 membros efetivos e 
vitalícios escolhidos, após edital de 
vaga, por eleição, entre seus pares. 
Quais são os componentes atuais e 
suas respectivas contribuições inte-
lectuais?       

Carlos Arléo - Seria um trabalho 
muito extenso apresentar os trinta e seis 
membros da ALI e as suas respectivas 
obras. Oportunamente estaremos editan-
do a Revista da Academia que apresenta-
rá um resumo desta pergunta.

DIREITOS – Como é o passo-a-
passo para quem quer se tornar um 
imortal da Academia de Letras de 
Ilhéus? Como os acadêmicos que mo-
ram fora de nossa região votam? E 
quais são os dias em que acontecem 
as reuniões?

Carlos Arléo - Os pretendentes a 
uma cadeira na Academia devem se ins-
crever após o Edital de vacância. A chapa 

é enviada a todos os acadêmicos desta ci-
dade e de outras onde se encontram mem-
bros do sodalício. Em data previamente 
determinada, acontece a eleição. 

A diretoria reúne ordinariamente dia 
26 de cada mês. E no dia 11 também de 
cada mês acontece o nosso sarau, que é 
inclusive aberto ao público.

 
DIREITOS – As eleições para pre-

sidente e os demais membros da di-
retoria ocorre de quanto em quanto 
tempo? E quem pode se candidatar 
a presidente? O presidente pode ser 

reconduzido ao cargo?
Carlos Arléo - As eleições aconte-

cem de dois em dois anos. Qualquer aca-
dêmico, residente no sul da Bahia pode 
ser Presidente. E pode por tradição ser o 
presidente reconduzido ao cargo por mais 
um biênio.

DIREITOS – A ALI funciona, hoje, 
em prédio próprio, na Rua Antônio 
Lavigne de Lemos. Antes, funciono-
va em que lugar?

Carlos Arléo - Inicialmente, a Aca-
demia fazia as suas reuniões na residên-
cia do Professor Nelson Schaun, onde foi 
fundada. Depois funcionou no edifício da 
Associação Comercial de Ilhéus, de onde 
se mudou para a sede própria em 14 de 
março de 2004.

DIREITOS – Entre os membros 
dessa Academia em atividade, ou 
mesmo já falecidos, quais os que 
mais obtiveram notoriedade fora de 
Ilhéus?

Carlos Arléo - Muitos acadêmicos 
são famosos, não só no Brasil, mas no ex-
terior. Podemos citar alguns nomes, cor-
rendo o risco de omissão de outros, como: 
Jorge Amado, Adonias Filho, Zélia Gat-
tai, Cyro de Mattos, Telmo Padilha, Hélio 
Pólvora, Jorge Medauar, José Cândido de 
Carvalho Filho, Edvaldo Brito, Francoli-
no Neto, Luiz Pedreira Fernandes, Mário 
Albiani, Soane Nazaré de Andrade, Jorge 
Calmon e Dorival de Freitas.

Jornalista Vercil Rodrigues 
lança novo livro

Ministros 
do Supremo 

querem salário 
de R$ 30 mil

Desconstruindo a ordem 
pública e reconstruindo 
a prisão preventiva

Projeto prevê até oito anos de prisão 
para quem fraudar concurso público

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto 
de lei que torna crime fraudar concursos públicos. 
Atualmente, como ainda não está tipificada no Códi-
go Penal brasileiro, para ser punida, a prática preci-
sa ser enquadrada em crimes como o estelionato. Se 
a proposta for aprovada e sancionada, a nova lei vai 
punir com até oito anos de reclusão os fraudadores.

Novo Código
de Processo Civil 
deve ficar pronto 
para votação 
em dezembro

Deputado Felipe Maia 
(DEM-RN)
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Ora, se a expressão “ordem pública” 
não é norma, e se a norma não é uma en-
tidade fantasmagórica errante possuída 
por um espírito obssessor que precisa 
ser exorcizado pelo sacerdote intérpre-
te, então, é possível reconstruí-la. Eis o 
ponto, é preciso reconstruir, em tempos 
de sociedade do espetáculo (Debord), o 
conceito de “ordem pública”, de sorte a 
adequá-lo à realidade social contemporâ-
nea (bem diferente daquela existente nos 
idos da década de 40, quando o Código 
de Processo Penal vigente foi gestado) 
e harmonizá-lo à natureza cautelar da 
prisão preventiva. Em suma, reconstruir 
a “ordem pública” é salvaguardar a tão 
combalida presunção de inocência. Sem-
pre tão propalada, nunca antes pela mé-
dia tão questionada!

Reconstruir a “ordem pública” impli-
ca compreendê-la com os olhos de Orwell 
(1984) e com a advertência de Foucault 
inspirada em Bentham. Se é o “clamor pu-
blicado” que importa “ordem pública”, en-
tão, é a partir da lógica do “reality show” 
que esta expressão precisa ser reconstru-
ída pelo Processo Penal contemporâneo.  
Isto porque na sociedade do espetáculo a 
eloqüência das imagens substituiu a so-
nolência das palavras. As relações sociais 
tornaram-se representações cênicas e os 
indivíduos foram substituídos por pesso-
as. E, como se sabe, ser pessoa é atuar 
(Hobbes) segundo o enredo da cultura de 
massa estabelecido pelas modernas con-
dições de produção (Debord). Em suma, 

quando o mundo real se tornou uma “re-
pública das imagens”, o Processo Penal se 
tornou um “game show” e a sentença uma 
mercadoria “fast food” (Baudrillard), os 
meios de comunicação de massa se trans-
formaram em máquinas de alienação do 
indivíduo (Ramonet).

Ora, quando os meios de comunica-
ção de massa foram alçados a tal condi-
ção, a média se tornou o “grande irmão”, 
que tudo vê e a todos vigia. E, neste 
instante, foi reconstruído o significado 
da expressão “ordem pública”. O clamor 
público que antes justificava a decreta-
ção a prisão preventiva, tonar-se, então, 
motivo de manutenção da liberdade do 
acusado durante o curso do processo. 
Afinal, para que prender alguém que se 
encontra vigiado? Quando o inquérito 
policial se transformou em chamada de 
abertura do telejornal que vai ao “ar” em 
rede nacional, o modelo do panóptico foi 
reinventado, e o acusado de desconhecido 
se tornou celebridade. Para que prender 
alguém que já perdeu a liberdade?

Por conseguinte, quando as relações 
sociais se tornaram mais complexas, as 
instâncias informais de controle (a exem-
plo, a religião) se diluíram e o Direito ex-
perimentou uma “sobrecarga ética” (Ade-
odato), o Processo Penal se viu obrigado 
a se adaptar a essa nova realidade. E, 
neste contexto, a expressão “ordem pú-
blica” tornou-se motivo de manutenção 
ou concessão da liberdade ao acusado 
(CPP, artigo 310, parágrafo único). Em 

outras palavras, a “ordem pública” trans-
formou-se em hipótese de revogação da 
prisão preventiva, por ausência de qual-
quer cautelaridade (inexiste o periculum 
libertatis) e em respeito à preservação 
da presunção de inocência (princípio que 
determina a subsidiariedade do institu-
to da prisão provisória). Afinal, qual é 
a possibilidade de fuga para o acusado 
quando este tem o seu rosto mostrado, 
repetidas vezes, em todo o território na-
cional? Qual é o perigo que a “liberdade” 
do acusado traz ao processo, se ele já se 
encontra vigiado pelas câmeras e encar-
cerado pelos holofotes?

Se a expressão “ordem pública” não é 
um disfarce hermenêutico (De Man) para 
transformar a prisão preventiva em me-
dida de antecipação de pena, então, for-
ça é convir que assista razão à tese aqui 
sufragada. Quando o Processo Penal se 
tornou a novela diária do tele-expectador 
alienado, o acusado se tornou o Cristo a 
ser crucificado. E ao acusado resta rogar 
aos céus e repetir as palavras do Messias 
dos cristãos: “Pai, perdoa-lhes, porque 
não sabem o que fazem”!

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 final)

bernardomontalvao@hotmail.com

“Uma coisa essencial à justiça 
que se deve aos outros é 

fazê-la, prontamente
e sem adiamentos; 

demorá-la é injustiça”
(La Bruyère)

Vercil, Parabéns por mais uma edição do Jornal DI-
REITOS. Como sempre exemplar. Abraços,
 Cyro de Mattos - Autor premiado no Brasil e exterior. Agraciado com 

a Comenda do Mérito do Governo da Bahia. Membro da Academia 
de Letras da Bahia e Academia de Letras de Ilhéus. Atualmente é o 

diretor-presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. 
Itabuna – Bahia.

Prezado Vercil, Parabéns pela qualidade do Jornal DI-
REITOS. Esta cada vez melhor, além de trazer assuntos 
variados. Atenciosamente, 

Dr. Marcos Bandeira – Professor universitário e Juiz da Vara da Infân-
cia e Juventude da Comarca de Itabuna – Bahia. 

Vercil, O Jornal DIREITOS está excelente! As notí-
cias atualíssimas! Realmente, a gente fica “direito” lendo 
o Jornal e a Revista Direitos. Parabéns.
João Batista de Paula. Jornalista e autor da obra “A Bíblia do Inconve-

niente”. Itabuna – Bahia. 

Vercil, Não há dúvida de que possuímos um veículo de 
qualidade – Jornal DIREITOS -, para publicação de ma-
térias jurídicas e de variedades de qualidade. Parabéns!
Consuêlo de Magalhães Nascimento - Advogada e Pós-graduanda em 

Direito Tributário. Ilhéus – Bahia. 

Lei municipal e estadual 
podem criar banheiros

Apesar de a União ser competente para regu-
lar o sistema financeiro, nada impede que lei mu-
nicipal e estadual determinem instalação de ba-
nheiros e bebedouros para proporcionar conforto 
aos clientes. Esse foi o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça ao negar o pedido do Banco Ci-
tibank para que o auto de infração lavrado contra 
ele pelo Procon do Rio de Janeiro fosse anulado.

Em seu voto, a relatora, ministra Eliana Cal-
mon, afirmou que, especificamente em relação à 
obrigatoriedade da instalação de bebedouros, sani-
tário e assentos nos estabelecimentos bancários, já 
é firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, bem como na do STJ, que a matéria não 
é de competência legislativa privativa da União, 
Assim, pode ser prevista por legislação municipal 
ou estadual.

Segundo a ministra, a competência da União 
para regular o sistema financeiro não inibe os Es-
tados e Municípios de legislar em prol dos usuá-
rios dos serviços bancários com o objetivo de lhes 
proporcionar mais segurança e conforto. “Não se 
trata de legislar sobre controle da moeda, polí-
tica de câmbio, crédito, transferência de valores 
ou mesmo sobre a organização, funcionamento 
e atribuições das instituições financeiras, mas, 
tão somente, a respeito de regras direcionadas ao 
melhor atendimento do usuário/cliente”, afirmou. 
(Assessoria de Imprensa do STJ).

DECISÃO



O novo CPC (Código de 
Processo Civil) deve ficar 
pronto para votação até 22 de 
dezembro deste ano, confor-
me calendário da comissão es-
pecial encarregada do exame 
do Projeto de Lei do Senado 
(PLS 166/10). No último dia 
4, o Plenário do Senado apro-
vou requerimento que amplia 
os prazos para apresentação 
do relatório e do parecer final 
da comissão, presidida por 
Demóstenes Torres (foto) 
DEM-GO, mas manteve em 
27 de agosto a data final para 
a apresentação de emendas 
pelos senadores.

Os senadores encarrega-
dos dos relatórios parciais 
terão o período de 30 de agosto 
a 26 de outubro para apresen-
tar seus estudos e conclusões. O 
senador Antonio Carlos Junior 
(DEM-BA) é um deles e vai cui-
dar do processo eletrônico, ins-
trumento que deve modernizar 
a Justiça brasileira. Especialis-
tas calculam que mais da meta-
de do tempo gasto na tramitação 
de um processo nos tribunais 

corresponde à repetição de jun-
tadas, carimbos, certidões e mo-
vimentações físicas dos autos.

Os senadores Romeu Tuma 
(PTB-SP), Marconi Perillo (PS-
DB-GO), Almeida Lima (PMDB-
SE), Antônio Carlos Valada-
res (PSB-SE) e Acir Gurgacz 
(PDT- RO) serão responsáveis, 
respectivamente, pelos relató-
rios parciais sobre a parte geral, 
processo de conhecimento, pro-

cedimentos especiais, cumpri-
mento de sentenças e execução 
e recursos.

Com todos os relatórios par-
ciais em mãos, o senador Valter 
Pereira (PMDB-MS) vai elabo-
rar, até 25 de novembro, o rela-
tório geral. O parecer final, que 
deve ser votado no período de 26 
de novembro a 22 de dezembro, 
traz geralmente um substitutivo 
consolidando todas as sugestões, 
inclusive as que constam dos 
projetos que tramitam de forma 
apensada ao PLS 166/10.

Esse Projeto de Lei do Se-
nado, que tem como primeiro 
subscritor o presidente do Se-
nado, José Sarney, resulta do 
trabalho de uma comissão de 
juristas presidida pelo ministro 
Luiz Fux, do STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça). A comissão, 
instituída pelo presidente do Se-
nado, realizou audiências públi-
cas em várias capitais brasilei-
ras, com a finalidade de recolher 
subsídios para as mudanças. A 
relatora foi a professora da USP 
(Universidade de São Paulo) Te-
resa Arruda Alvim Wambier.
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Buscando a interpretação 
histórica da lei em causa, veri-
fica-se que o seu projeto e apro-
vação no Congresso Nacional 
Brasileiro ocorreram como con-
seqüência direta do verdadeiro 
clamor público em busca de um 
provimento jurídico destinado a 
impossibilitar a permanência da 
perseguição aos que lutaram e 
ainda lutavam, pela volta da de-
mocracia no Brasil. A História 
nos mostra do modo mais claro 
e preciso possível, que a Lei da 
Anistia nasceu e foi aprovada 
em face do momento histórico 
vivido pela Nação Brasileiro 
naquele momento histórico, de 
1974 e se destinou especifica-
mente a afastar de possíveis 
punições as pessoas acusadas 
pelos mandatários militares, de 
insurreição contra o seu poder e 
contra seus atos de desrespeito 
aos dos direitos humanos.   

Sociologicamente, a comuni-
dade buscava uma nova ordem 
política e social, com o afasta-
mento do regime ditatorial e o 
retorno da democracia no Pais; 
por isso fica elucidado que a fi-
nalidade social da lei é o afasta-
mento dos poderosos de então, do 
Poder, e a sua punição pelos cri-
me cometidos. Jamais cuidando, 
em momento algum, da proteção 
dos autores das possíveis atroci-
dades, como entendeu, equivo-
cadamente a Suprema Corte de 
Justiça Brasileira, pela maioria 
dos seus integrantes.

De outra parte, teleologica-
mente, a destinação legal mirou 
a restauração do regime demo-
crático com o afastamento dos 
sicários ditatoriais.  A finalida-
de da lei em causa foi e é, a sus-

pensão definitiva da punição dos 
acusados por crimes políticos, a 
sua reabilitação civil e restau-
ração dos direitos políticos das 
vítimas das acusações de crimes 
políticos, o retorno dos expulsos 
e asilados políticos em outros 
países, para a convivência com 
amigos e parentes no Brasil e 
sua retomada das atividades 
normais. 

Por tudo isso (aqui resu-
midamente exposto) é que a 
Constituição Brasileira proíbe, 
expressamente, a concessão de 
anistia, graça ou indulto relati-
vamente à prática dos crimes de 
tortura e, de oura parte, impede 
que seja afastada do Poder Judi-
ciário a apreciação de qualquer 
lesão ou mesmo ameaça de lesão 
a direito. 

Enfim e em resumo: a) tendo 
a lei nascido para beneficiar as 
vítimas das agressões despóti-
cas; b) surgido do seio da socie-
dade e florescido dentro do Con-
gresso Nacional; c) medrado em 
razão do anseio popular pela de-
mocracia e expressamente para 
beneficiar as vítimas do regime 
forte, a conclusão inarredável e 
única só pode ter uma direção – 
beneficiar as vítimas e punir os 
algozes. Não pode haver outra 
conclusão lógica, jurídica, seja 
qual for a exegese sob a qual a 
lei enfocada seja estudada, que 
não leva inexoravelmente a es-
tas conclusões.  

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 final)

E-mail: ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br
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ECAD/Bahia10-  ...........................................................(71) 3321 5511
NUPRAJ/FTC11-  ............................................................... 3214 2426.
Receita Federal12-  ............................................................. 3214 5648.
Cartório de Protestos13-  ...................................................... 3211 8520
Cartório Eleitoral14-  ........................................................... 3211 1242
Complexo Policial15-  ........................................................... 367 3315
Departamento de Polícia Técnica16-  .................................. 3617 1700
Secretária da Fazenda Estadual17-  .................................... 3613 5568.
Fórum Rui Barbosa18-  ........................................................ 3214 6200
Ministério Público do Estado19-  ......................................... 3613 0277
 Policia Rodoviária Federal20-  ........................................... 3613 7009

Ciretran Itabuna21-  .........................................3214 7714 e 3211 0679
Ciretran Ilhéus22-  ............................................................... 3639 3815
Aeroporto de Ilhéus23-  ...................................3634 2840 e 3231 7269
Embasa24-  ..................................................................... 0800 555 195.
Coelba25-  ........................................................3613 4811 e 3212 4690
FUNDESB/Fund. dos Deficientes26-  ................................ 3215 5434.
Zona Azul27-  ...................................................................... 3617 1964.
Amurc28-  ........................................................................... 3613 5114.
Direc 0729-  .....................................................3215 2577 e 3613 3822
Unime30-  ............................................................................ 2102 3000
FTC31-  ................................................................................ 3214 2424
Uesc32-  ............................................................................... 3680 5200
Faculdade Madre Thays33-  ................................................. 3634 6160
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

Novo Código de Processo Civil deve ficar 
pronto para votação em dezembro

Juízes e cartórios têm interpretações 
divergentes para emenda do divórcio

A emenda do divórcio direto, vigente há três se-
manas, vem sendo interpretada por juízes e cartó-
rios de três formas diferentes: o divórcio direto e sem 

prazos; o divórcio direto com separação como possibi-
lidade; e o divórcio e a separação com a necessidade 
de prazo, como anteriormente à aprovação da lei. 



O Conselho Nacional de Política Cri-
minal e Penitenciária publicou uma reso-
lução recomendando a adoção da política 
antimanicomial em atenção aos pacien-
tes judiciários e à execução da medida 
de segurança. Entre uma série de reco-
mendações, o documento informa que a 
abordagem aos pacientes deve ser feita 
para buscar o diálogo e a parceria entre 
as esferas de poder.

Além disso, recomenda também o 
“acompanhamento psicossocial contínuo 
pela equipe interdisciplinar que secreta-
ria cuida do processo e oferece os recur-
sos necessários para a promoção do tra-

tamento em saúde mental”.
De acordo com a Resolução 4/2010, 

deve-se promover a acessibilidade do 
sujeito aos seus direitos fundamentais 
gerais e sociais, “bem como a sua cir-
culação na sociedade, colocando-o de 
modo responsável para com o mundo 
público”.

No artigo 2º, a Resolução estabelece 
que o atendimento à pessoa com doença 
mental em processo criminal deve ser 
objeto de programa específico de atenção 
para acompanhar o paciente nas etapas 
do processo. O objetivo é promover a indi-
vidualização das penas.

A Comissão de Reforma do CPC 
(Código de Processo Civil) divulgou, 
na quinta-feira (12/8), a agenda de 
um novo ciclo de consultas para a ela-
boração do parecer sobre o projeto. 
As novas sugestões serão discutidas 
com o presidente da comissão de ju-

ristas que elaborou a proposta inicial, 
o ministro do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) Luiz Fux. Anteriormente, 
houve uma rodada de sugestões que 
gerou um anteprojeto do novo CPC, 
convertido em Projeto de Lei do Sena-
do (PLS 166/10)

Resolução dá diretrizes de 
política antimanicomial

Senado fará novas consultas
sobre a reforma do CPC

www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 10 de agosto a 10 de setembro de 2010 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
04

Ouço e também tenho há muito 
tempo dúvidas sobre a segurança e a 
lisura da adoção da urna eletrônica 
brasileira. Com a ocorrência dos vá-
rios escândalos políticos que assolam 
Brasília promovidos pelos que se en-
contram e dominam o poder, a popu-
lação mais esclarecida anda cada vez 
mais desconfiada e insegura quanto à 
honestidade do sistema.

Mesmo com a certeza da boa in-
tenção do TSE, a dúvida permanece. 
Basta um funcionário ou um técni-
co eletrônico corrupto — e dinheiro 
para esta corrupção existe e muito 
-, para que um comando venha a ser 
modificado visando privilegiar certa-
mente quem já está encastelado no 
poder, para que haja uma mudan-
ça no resultado do pleito. Por mais 
avançado que o sistema possa ser, 
todos sabemos que “hackers” violam 
cotidianamente os mais sofisticados 
sistemas de segurança eletrônicos 
implantados.

O que sugiro é a adoção aleatória de 
urnas eletrônicas com comprovantes 
em papel, como acontece com cartões 
de crédito, que seriam confrontados 
com os resultados do voto eletrônico, 
ou seja, o eleitor de uma determinada 
urna, além de votar eletronicamen-
te receberia uma comprovação de em 
quem votou e esta seria depositada 

em uma urna cujo resultado seria con-
frontado com o do sistema eletrônico. 
Bastaria que esse sistema de controle 
atingisse não muito mais do que 1% 
do total das urnas, para que a dúvida 
quanto à honestidade do pleito fosse 
sanada.

Acho que a adoção de uma medida 
simples como aquela poderia em muito 
afiançar a honestidade e a lisura das 
eleições. Deixaria em todos nós eleito-
res uma maior confiança no resultado 
e, ainda, serviria ao Tribunal Superior 
Eleitoral como respaldo da sua eficien-
te atuação. Essa seria uma medida ba-
rata, simples de ser implantada e que 
deveria ser supervisionada pelos par-
tidos políticos, não só quanto à apura-
ção, mas também quanto ao sorteio da 
distribuição das seções eleitorais que 
deveriam adotar tal sistema compro-
batório.

Mesmo em tempos de democracia 
como vivemos, os cuidados com a li-
berdade devem ser permanentemente 
monitorados e a adoção de medidas 
preventivas podem ser, ao lado da 
imprensa livre, a segurança de toda 
uma nação contra os extremistas que 
se aboletam no poder e que se utili-
zam de todos os meios para nele per-
manecer.

Por Nelson Lima do Amaral.
Advogado. São Paulo – São Paulo

 A comprovação
da segurança 
da urna eletrônica

amaralnelson@terra.com.br

A Constituição Federal de 1998, conhe-
cida como Carta Cidadão, em seu artigo 
201, inciso V, reza que: “os planos de Pre-
vidência Social, mediante contribuição, 
atenderão, nos termos da lei, a pensão por 
morte de segurado homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes”.

Em sintonia com a Lei Maior o Regi-
me Geral da Previdência Social – Lei nº. 
8.213 de 1991, em seu artigo 16 e seguin-
tes define como dependentes: o cônjuge, 
a companheira, o companheiro e o filho 
não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um anos ou inváli-
do; os pais; o irmão não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou inválido.

Como se vê, a legislação previdenci-
ária presume expressamente a depen-
dência econômica de algumas pessoas, 
exigindo de outras a comprovação de 
tal dependência, portanto, no benefício 
previdenciário de Pensão por Morte, a 
presunção de dependência econômica é 
relativa, não podendo ser absoluta para 
evitar transferência indevida de encargo 
do Estado e o enriquecimento sem causa 
de interessado o que não coaduna com a 
natureza da seguridade social.

A Seguridade Social funciona como 
rede de proteção, destinando-se a ampa-
rar segurados e dependentes caso ocor-
ram contingências previstas em Lei. No 
caso da Pensão por Morte a contingência 
é a morte, recaindo a proteção do Estado 
sobre os dependentes do segurado, não 
deixando ao desamparo as pessoas que 
dependiam do segurado. 

O benefício de Pensão por Morte, ao 

lado das Aposentadorias são benefícios 
previdenciários de primeira grandeza, 
que tem caráter alimentar traduzindo-se 
numa renda mensal paga aos dependen-
tes de segurado falecido. E a dependência 
econômica tem papel importante na de-
terminação de quem faz jus ao benefício. 

A dependência econômica como requi-
sito para o benefício de Pensão por Morte 
Previdenciária é presumida em relação 
ao cônjuge, companheiro e filho, deven-
do os demais dependentes comprovar a 
efetiva dependência econômica em rela-
ção ao segurado instituído (falecido) me-
diante início de prova material e prova 
testemunhal, não sendo admitido prova 
exclusivamente testemunhal.

Como exemplo o companheiro deve 
comprovar não a dependência econômica, 
que é presumida, mas a condição de com-
panheiro, a condição de ter se unido ao se-
gurado instituído com o intuito de formar 
uma unidade familiar, se caracterizando 
como uma União Estável, mediante início 
de prova material e prova testemunhal. 
O cônjuge e o filho menor comprovam a 
sua dependência através da Certidão de 
Casamento e Certidão de Nascimento.

Os casos de Pensão Morte indeferido 
na via administrativa pela Previdência 
Social, poderão ser analisadas e julgadas 
pelo Juizado Especial Federal, portanto, 
caso, tenha alguma dúvida sobre o tema, 
procure o Sindicato dos Aposentados e 
Pensionistas do Estado da Bahia – SIN-
DAPEB, para tirar suas dúvidas.

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

Itabuna – Bahia.

Presunção de dependência
econômica para a concessão
da pensão por morte

marcosconrado653@hotmail.com 

01. - Estou afastado em gozo de 
auxílio-doença e durante este perí-
odo ajuizei ação contra minha em-
pregadora pedindo integração de 
salário pagos “por fora” e reflexão 
disto sobre o FGTS e o recolhimen-
to das contribuições previdenciá-
rias. Poderia solicitar que o INSS, 
após a decisão judicial, também 
atualizasse a base de cálculo do 
auxílio-doença que estou receben-
do e de outros benefícios de que 
posso vir a destinatário? Milton 
Guimarães.

Sim. Uma vez obtida a sentença no 
juízo trabalhista  reconhecendo a exis-
tência de pagamento por fora, e, por con-
sequência, condenado a empresa a inte-
grar o valor “por fora” à remuneração e 
a recolher as contribuições previdenciá-
rias sobre tal valor, o empregado pode e 
deve postular uma revisão do benefício, 
apresentando, para tanto, cópia da sen-
tença do juízo trabalhista. Em tempo: o 
pedido só produzirá efeito se a sentença 
houver transitado em julgado.   

02- Minha mãe, que sempre se 
dedicou ao lar, completa em 2010 os 
seus 60 (sessenta) anos. Há alguma 
possibilidade de ela conquistar a 

aposentadoria? Gidevaldo Santos.
Depende. O simples fato de haver se 

dedicado ao lar de forma ininterrupta e 
ou de completar a idade de 60 anos não 
conferirá à sua genitora nenhum bene-
fício previdenciário, pois a Previdência 
Social tem caráter contributivo. Melhor 
dizendo, para fazer jus a qualquer dos 
benefícios previdenciários – auxílio 
doença, aposentadoria por invalidez, 
aposentadoria por idade, etc., - neces-
sário será que a pessoa contribua por 
um tempo mínimo (tempo de carência) 
que no caso de aposentadoria por idade 
é exigido um mínimo de 180 contribui-
ções e idade igual ou superior a 60 anos 
para mulher e 65 anos para o homem. 
Em se tratando de rurícolas o tempo 
será de 55 anos para mulher e 60 anos 
para o homem.

*Advogado da FV Advogados Associados e 
Professor de Direito Previdenciário, 

Direito Civil, Direito do Consumidor na Uni-
versidade 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 

Por Francisco Valdece 
Ferreira de Sousa*
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DIREITO TRIBUTÁRIO
1. Sobre as espécies tributárias, 

pode-se afirmar que: 

(A) as taxas são cobradas em razão 
da utilização de bens e serviços 
públicos. 

(B) as contribuições se distinguem 
dos impostos em função do seu 
fato gerador. 

(C) as contribuições de melhoria 
são tributos que podem ser ins-
tituídos pela União, pelos Esta-
dos, pelo Distrito Federal e pe-
los Municípios. 

(D) as contribuições não podem ter 
base de cálculo própria de im-
postos. 

2. Cabe à lei complementar em 
matéria tributária: 

(A) instituir os tributos de compe-
tência da União. 

(B) instituir os tributos de compe-
tência concorrente da União e 
dos Estados. 

(C) instituir os tributos de compe-
tência concorrente entre dois 
Estados ou entre dois Municí-
pios. 

(D) instituir empréstimos compul-
sórios. 

3. As contribuições 

(A) são de competência exclusiva 
da União. 

(B) sociais e de intervenção no 
domínio econômico podem ter 
alíquotas ad valorem ou especí-
ficas. 

(C) são tributos plurifásicos e não-
cumulativos. 

(D) não incidem sobre os livros, 
jornais e periódicos, bem como 
sobre o papel destinado a sua 
impressão.

4. Acerca do imposto sobre ope-
rações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de 
transporte interestadual e 
intermunicipal e de comuni-

cação (ICMS), pode-se afir-
mar que: 

(A) suas alíquotas mínimas, em 
operações internas, podem ser 
estabelecidas pelo Senado Fede-
ral, não podendo, salvo delibe-
ração em contrário dos Estados 
e do Distrito Federal, ser infe-
riores às previstas para as ope-
rações interestaduais.

(B) se aplicam as alíquotas inter-
nas em relação às operações e 
prestações que destinem bens 
e serviços a consumidor final, 
contribuinte do imposto, locali-
zado em outro Estado. 

(C) incide sobre o valor total da 
operação, quando as mercado-
rias forem fornecidas com ser-
viços sujeitos ao imposto sobre 
serviços de qualquer natureza 
(ISS), facultado ao contribuinte 
descontar o valor deste da base 
de cálculo do primeiro. 

(D) não incide sobre o gás natural 
e seus derivados. 

5. Compete exclusivamente à 
lei tributária: 

(A) a instituição dos tributos, ali 
compreendida a definição de 
seu fato gerador e das condições 
espaciais e temporais para o 
cumprimento da obrigação tri-
butária. 

(B) explicitar os casos em que a 
imunidade tributária poderá 
ser limitada. 

(C) autorizar a autoridade admi-
nistrativa a conceder moratória, 
quando em caráter individual, 
podendo circunscrever expres-
samente a sua aplicabilidade a 
determinada região do territó-
rio da pessoa jurídica de direito 
público que a expedir, ou a de-
terminada classe ou categoria 
de sujeitos passivos. 

(D) enumerar os casos em que o de-
pósito do montante integral do 
crédito tributário suspende sua 
exigibilidade.

REPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO 
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Ministros do Supremo querem
salário de R$ 30 mil

O STF (Supremo Tri-
bunal Federal) encaminha-
rá ao Congresso Nacional 
uma proposta de reajuste 
de 14,7% nos subsídios dos 
ministros da Corte. Caso 
aprovada, ela terá reflexos 
no aumento da folha de pa-
gamento de todo o Judiciá-
rio. Somente nos cofres da 
União, o impacto esperado é 
de R$ 446 milhões, com au-
mento de R$ 2 milhões apenas nos 
gastos do STF. 

Atualmente, um ministro da 
Suprema Corte recebe R$ 26.723 
por mês. Caso a proposta seja apro-

vada, eles passarão a receber R$ 
30.675. Uma lei aprovada em 2005 
estabeleceu que os magistrados re-
cebam o salário em uma única par-
cela sem benefícios e gratificações 
extras. 

Surgiu, no cenário nacional, após ampla dis-
cussão nas respectivas casas legislativas, a lei 
11.101 de 09 de fevereiro de 2005, largamente 
conhecida como “a lei de falência”. Entrou em 
vigor, no dia 09 de junho de 2005, respeitando-
se o período de 120 dias de vacatio legis, confor-
me art. 201 da mesma lei e seus efeitos estão 
sendo sentidos pela grande parte de empresá-
rios e operadores do direito.

A primeira dúvida que se apresenta, é se a 
nova lei alcançará fatos cometidos em períodos 
anteriores ao dia 09 de junho de 2005. Para res-
ponder a tal questionamento temos que analisá-
la em seus aspectos penais e processuais.

No que tange à parte penal, aplica-se o prin-
cípio da retroatividade da lei penal mais bené-
fica e da irretroatividade da lex gravior. Assim, 
podemos analisar o exemplo da prescrição, na 
medida em que a nova lei altera o prazo que 
era de dois anos, para os prazos flexíveis do art. 
109, quando a prescrição poderá chegar até a 
12 anos, tomando por base a pena mais grave 
dos delitos falimentares analisada em abstrato, 
o que impediria a retroatividade da lei penal em 
virtude de ser mais gravosa.

Na parte processual, a nova lei modificou 
o rito ordinário para o sumário que em tese é 
mais gravoso, já que tal rito diminui prazos do 
processo. Porém, a lei nova tem aplicação ime-
diata, ainda que mais gravosa. O réu não ad-
quire o direito de ser julgado pelo rito antigo, 
embora mais benéfico. 

Logo, o rito sumário alcançará os proces-
sos antigos, atingindo-os de junho para frente, 
imediatamente, do ponto onde os encontrarem 
pelo princípio do tempus regit actum esculpido 
no art. 2º do CPP, desde que, por razões óbvias, 
não atinja a amplitude de defesa.

Superada essa fase introdutória, passemos 
a analisar algumas mudanças mais significa-
tivas. Inicialmente, vale destacar o empenho 
do legislador ao eliminar o inquérito judicial. 
Figura esdrúxula do nosso ordenamento, ver-
dadeira ofensa ao sistema acusatório, por ser o 
juiz da falência responsável pela investigação 
do suposto delito falimentar bem como, logo em 
seguida, pelo recebimento da denúncia. Assim, 
no rito anterior, o juiz investigava (conduzindo 
o inquérito judicial) e julgava (recebia ou não 
a denúncia) ferindo princípios da nossa Carta 
Magna, e somente, ao final, remetia o processo 
para a vara criminal competente.  

A nova lei extingue o inquérito judicial, mas 
não o inquérito policial que pode ser requisitado 
pelo órgão do Ministério Público, embora, per-
maneça dispensável, se a prova da materialida-
de e indícios de autoria constarem das informa-
ções iniciais dos autos.

Outra mudança perceptível diz respeito às 
sentenças que decretam a falência, concedem a 
recuperação judicial ou a recuperação extraju-
dicial. Na nova redação, passou de condição de 
procedibilidade, ou seja, de condição para a pro-
positura da ação penal, para condição objetiva 
de punibilidade, sem a qual o juiz não poderá 
apenar o suposto acusado, logo não poderá im-
por uma pena nem privativa de liberdade e nem 
restritiva de direitos.

Estipulou, ainda, a novatio legis, alguns efei-
tos acessórios à pena privativa de liberdade, tais 
como a inabilitação para o exercício de atividade 
empresarial - até mesmo através de procuração 
- e o impedimento para o exercício de cargo ou 
função em conselho de administração, diretoria 
ou gerência das empresas. 

Observe-se, contudo, que tais efeitos não são 
automáticos, devendo, sua aplicação ser funda-
mentada pelo juiz, que deverá expor os motivos 
para a aplicação daquela pena acessória que so-
mente poderá vigorar por, no máximo, 05 anos 
após a extinção da punibilidade. Ou seja, a me-
dida acessória somente poderá ser aplicada após 
o cumprimento da pena principal, durante cinco 
anos, ressalvado o período da reabilitação.

Em assim sendo, percebe-se que a nova lei 
de falências trouxe algumas alterações impor-
tantes no campo do direito penal e do processo 
penal. Ora corrigindo equívocos, ora alterando 
dispositivos inconstitucionais, a nova lei con-
segue reunir em seu bojo aspectos positivos no 
combate aos crimes cometidos nos procedimen-
tos falimentares. Nesse contexto, é gratificante 
constatar mudanças na lei de falências, visando 
a uma adaptação do direito aos novos tempos, 
como lembra uma citação de Thomas Jefferson: 
“A vida é uma renovação contínua e, portanto, 
é tolo uma sociedade apegar-se a velhas idéias 
em novos tempos, assim como, é tolo um homem 
tentar vestir suas roupas de criança”. 

Por Fabiano Pimentel.
Advogado Criminalista. Especialista em Ciências Criminais pela 
UFBA. Mestrando em Direito Público pela UFBA. Professor de 

Processo Penal da Universidade do Estado da Bahia. 
Salvador – Bahia.

Aspectos penais e 
processuais da lei de falências

fabianopimentel@hotmail.com 

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) aprovou uma emenda 
ao Regime Interno que dará 
mais agilidade à tramitação de 
habeas corpus impetrados em 
causa própria ou por quem não 
seja advogado, defensor público 
ou procurador.

Esses habeas corpus che-
gam à Corte por meio da Cen-
tral do Cidadão e Atendimento. 
A alteração regimental per-
mitirá que, quando o STF não 
tiver competência para julgar 
esses habeas corpus, eles sejam 
remetidos ao juízo competente 
por meio de decisão do ministro 
presidente, Cezar Peluso. 

Com a medida, não haverá 
necessidade de distribuição a 
relator  para posterior decisão 

denegatória, o que reduzirá o 
tempo de espera pelo interes-
sado.

Levantamento realizado 
pela Assessoria de Gestão Es-
tratégica do STF revelou que 
cerca de 20% dos habeas corpus 
impetrados pela Central do Ci-
dadão e Atendimento do STF 
não são propostos por advoga-
do, defensor público ou procu-
rador. Muitas vezes, a falta de 
conhecimento técnico-jurídico 
de quem impetra o habeas cor-
pus faz com que o processo te-
nha seu seguimento negado por 
ser incabível o trâmite no STF.

Isso acontece com 87,7% dos 
habeas corpus que chegam por 
meio da Central. Em muitos ca-
sos, o HC é escrito à mão pelo 

próprio preso. Esta informali-
dade não impede que o HC tra-
mite no STF, mas é preciso que 
a Corte seja a instância compe-
tente para analisar o pedido.

“Com a alteração proposta, 
os feitos serão imediatamente 
remetidos pela Presidência do 
STF à corte competente, logo 
após o recebimento, visando a 
não onerar o paciente [autor 
do HC] que, independente do 
motivo, não teve acesso a advo-
gado. Assim, espera-se reduzir 
o tempo de espera para análise 
definitiva do mérito pelo juízo 
competente”, destacou o minis-
tro Peluso ao apresentar a jus-
tificativa da emenda. (Emenda 
Regimental nº 39, de 5/08/2010). 
(Ascom STF)

STF aprova emenda que agilizará habeas
corpus pedidos por quem não é advogado
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O livro Breves Análises 
Jurídicas do jornalista e es-
tudante de Direito Vercil 
Rodrigues, que teve a sua 1ª 
edição esgotada em menos de 
20 dias, fato que levou as edi-
toras Direitos e Via Littera-
rum a lançarem a 2ª edição, 
acaba de bater novo recorde, 
atingiu 98% de vendas da 
nova edição em menos de 30 
dias.

O livro Breves Análises 
Jurídicas aborda assuntos 
relacionados aos diversos as-
pectos jurídicos, a exemplo do 
Direito Constitucional, Direi-

to Digital, Direito Educacio-
nal, Direito Autoral, Direito 
Alternativo, dentre outros. 

O livro tem o prefácio de 
Marcos Bandeira, Juiz da 
Vara da Infância e Juventu-
de da Comarca de Itabuna e 
professor de Direito da Uni-
versidade 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 professor 
da Universidade Federal da 
Bahia (Ufba) e contou com a 

orientação técnica do advoga-
do e auditor fiscal aposentado 
José Carlos Oliveira.

O autor da obra Vercil 
Rodrigues é jornalista-fun-
dador do Jornal, Revista e 
Editora de Livros Direitos; 
bacharelando em Direito 
pela FTC Itabuna, historia-
dor pela Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC); 
Especialista em História Re-
gional, em Gestão Escolar e 
Docência do Ensino Superior, 
bem como Professor de Histó-
ria da Rede Estadual de En-
sino da Bahia. 

O juiz João Au-
gusto de Oliveira 
Pinto lançou o livro 
intitulado Advoga-
do-Juiz regras nor-
teadoras do relacio-
namento funcional, 
o terceiro de sua 
autoria, em edição 
nacional. O lança-
mento reuniu diver-
sos profissionais da área jurídica – advogados, 
juízes e desembargadores, bem como familiares, 
amigos e imprensa. O acontecimento ocorreu na 
sede da AMAB – Associação dos Magistrados da 
Bahia, 2º andar, Fórum Ruy Barbosa, em Sal-
vador.

2ª edição do livro Breves Análises
Jurídicas alcança 98% de vendas

Juiz
lança livro
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 Das inúmeras manifestações recebi-
das nesta linha de reflexão, que se ini-
ciou com a triste demonstração de falta 
de confiança do legislador brasileiro nos 
seus juízes, como na Lei 12.016, de 7 de 
agosto de 2009, que proíbe o juiz de con-
ceder liminar, retirando a possibilidade 
de sua sentença ser de pronto aplicada 
nas mesmas matérias e insano movi-
mento para proibir que o juiz determine 
apreensões ou impeça a publicação de 
jornais, livros, sites da rede, programas 
de rádio e TV, com conteúdo impugnado 
pelos interessados na preservação de di-
reitos invioláveis inerentes a suas hon-
ras, intimidades e vidas pessoais, mesmo 
na iminência de irreparáveis violações, 
destacamos algumas que compreende-
ram com bastante nitidez o desequilíbrio 
entre os poderes e seus nocivos reflexos 
para a cidadania brasileira: “... Juiz não 
é funcionário público, juiz é poder! Na 
sua área de jurisdição e dentro de sua 
competência, representa legitimamente 
o Poder Judiciário Nacional (...). Suas 
decisões somente podem sofrer restri-
ções ou modificações mediante delibe-
ração de tribunais (...). Nosso sistema é 
constitucional e se baseia na tripartição 
do poder e assim como o judiciário não 
pode usurpar o legislativo ou executi-
vo, estes não podem interferir em suas 
funções judicantes, mediante quaisquer 
atos ou leis ordinárias (...) as garantias 
da cidadania nas salvaguardas e acesso 
ao direito posto, exigem que em algum 
endereço próximo esteja instalado um 
juiz com jurisdição plena, em prontidão 
para coarctar quaisquer ilegalidades ou 
abusos de poder, identicamente, instân-
cias superiores no pronto controle desse 
poder judicial... Nenhum argumento do 
mundo pode desequilibrar essa relação 
de harmonia e independência, sob pena 
de se mascarar com aparente estado 
de direito democrático, a mais temível 
das tiranias...” (pedido de preservação 
de fonte) Ainda: “juiz brasileiro tem o 
péssimo hábito de aceitar imposições e 
interferências indevidas no Judiciário. 
Leis penais e processuais penais, ile-
gítimas, inauguraram um novo tempo 
impondo que o juiz não pode conceder 
liberdade provisória em alguns casos (...) 
ou ainda, na execução de penas não po-

der isto ou aquilo no atacado, quando é 
na análise de caso a caso que sua nobre 
função se agiganta...” (idem). “Levanta-
te e anda...” diz outro se referindo a ma-
gistratura nacional, em longo texto onde 
enfatiza que a Constituição já assegura 
a independência e o que falta são deci-
sões proclamando ilegais as tentativas 
de interferência.

Encerro com velhas advertências que 
se renovam: “Na primeira noite, eles se 
aproximam e colhem uma flor de nosso 
jardim e não dizemos nada. Na segun-
da noite, já não se escondem, pisam as 
flores, matam nosso cão. E não dizemos 
nada. Até que um dia, o mais frágil de-
les, entra sozinho em nossa casa, rouba-
nos a lua, e, conhecendo nosso medo, 
arranca-nos a voz da garganta. E porque 
não dissemos nada, já não podemos di-
zer nada...” (Maiakovski). Menos poético 
e mais próximo: “Primeiro levaram os 
negros, mas não me importei com isso, 
eu não era negro. Em seguida levaram 
alguns operários, mas não me importei 
com isso eu também não era operário. 
Depois prenderam os miseráveis, mas 
não me importei com isso porque eu não 
sou miserável. Depois agarraram uns 
desempregados. Mas, como tenho meu 
emprego também não me importei. Ago-
ra estão me levando... Mas já é tarde. 
Como eu não me importei com ninguém, 
ninguém se importa comigo.” (Bertold 
Brecht = 1898-1956). Ante o nazismo: 
“Um dia vieram e levaram meu vizinho 
que era judeu. Como não sou judeu, não 
me incomodei. No dia seguinte, vieram 
e levaram meu outro vizinho que era co-
munista. Como não sou comunista, não 
me incomodei. No terceiro dia vieram e 
levaram meu vizinho católico. Como não 
sou católico, não me incomodei. No quar-
to dia, vieram e me levaram; já não ha-
via mais ninguém para reclamar” (Mar-
tin Niemöller, 1933 símbolo da resistên-
cia aos nazistas). Senhores e senhoras 
do último reduto da democracia, usem 
o martelo enquanto podem, caso contrá-
rio restará apenas o canto lúgubre das 
liberdades perdidas...

 
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

Dia 10/8, o pleno do STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça) empossou Paulo de Tarso 
Vieira Sanseverino e Maria Isabel Diniz 
Gallotti na vaga de ministro do Tribunal. 

Os novos ministros vão ocupar as vagas 
abertas com as aposentadorias dos minis-
tros Denise Arruda e Fernando Gonçalves, 
respectivamente. 

STJ empossa hoje dois novos ministros
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27- Se, mesmo vencido no pleito, o cliente reco-
nhece o zelo, o esforço, o senso de responsabilidade, 
a competência com que, jovem advogado, te houveste 
no patrocínio da causa, podes te envaidecer e se dar 
por compensado do trabalho desempenhado, certo de 
que bem cumpristes teu dever profissional.

28- Antes, ou já com a ação em curso, não é cor-
reto nem ético insistir ou, muito menos, pressionar o 
cliente a aceitar ou propor acordo à parte contrária.

29- Não consintas, advogado novo em compare-
cer à Justiça do Trabalho, concomitantemente, como 
patrono e preposto. Tal acumulação é vedada pelo 
Código de Ética Profissional (que integra o Estatuto 
da Advocacia), e constitui infração passível de pro-
cesso disciplinar.

30- Existindo antinomia ou conflito entre à lei e 
o direito, entre direito e a Justiça, não hesite o advo-
gado e optar e batalhar pela Justiça, que é a distin-
ção final do direito.

31- Não ceda o advogado moço à tentação, à se-
dução de aceitar o patrocínio de causa de grande re-
percussão movido, tão-só, pela busca da notoriedade, 
da fama ou dos lucros.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Bendito Calheiros Bomfim.

Com nova medida, receita quer
simplificar contestação da malha fina

1. Ad Judicia = Para o foro em geral (diz se da 
procuração);
2. Ad Impossibile/Nemo Tenetur = Ninguém é 
obrigado ao impossível/às coisas impossíveis;
3. Ad Honorem = Por ordem;
4. Animus Decipiend = Intenção de enganar;
5. Cuique Suum Tribuere = Dar o seu a seu dono;
6. Derium Tremens = Delírio de alcoólatra;
7. Error In Objeto = Erro sobre o objeto;
8. Exceptio = Exceção;
9. Exceptio Non Adimpleti Contractus = Exceção 
do contrato não cumprido;
10. Ex more = De acordo com o costume;
11. Ficto Iuris = Ficção jurídica;
12. Factum Principes = Fato do príncipe;
13. Hercto Non sito = Herança não permitida;
14. In Abstrato = Em abstrato.
15. Nome Juris = Denominação legal. 

A Receita Federal promete 
simplificar a contestação de quem 
cair na malha fina. De acordo com 
a Folha de S.Paulo, uma medida 
anunciada na semana passada, e 
que já está em vigor, deverá des-
cartar dois terços das autuações 
sobre a declaração de Imposto de 

Renda de Pessoa Física. Isso por-
que, depois de notificada, a pessoa 
que reclamar da cobrança do fisco 
terá seu caso analisado antes de ir 
a julgamento. Se o órgão concor-
dar com a contestação, cancelará 
automaticamente a notificação. O 
contribuinte, assim, terá resposta 

mais rápida do fisco. De acordo 
com a Receita, um caso simples, 
que durava em média dois anos, 
poderá acabar em oito dias. A me-
dida — inserida na Instrução Nor-
mativa 1.061 — foi publicada no 
Diário Oficial da União da última 
quinta-feira (5/8). 

Tramita na Câmara dos Depu-
tados um projeto de lei que torna 
crime fraudar concursos públicos. 
Atualmente, como ainda não está ti-
pificada no Código Penal brasileiro, 
para ser punida, a prática precisa 
ser enquadrada em crimes como o 
estelionato. Se a proposta for apro-
vada e sancionada, a nova lei vai pu-
nir com até oito anos de reclusão os 
fraudadores.

O Projeto de Lei 7.738/10 foi 
protocolado na Câmara na semana 
passada pelo deputado Felipe Maia 
(DEM-RN), e recebeu o apoio do 
MMC (Movimento pela Moralização 
dos Concursos Públicos), integrado 
por candidatos, professores e diri-
gentes de instituições ligadas ao 
setor. 

Caso a lei seja aprovada, os tri-
bunais ficarão respaldados para jul-
gar os autores desse tipo de crime, 
como os responsáveis pelas fraudes 
recentemente descobertas pela Ope-
ração Tormenta, da Polícia Federal. 
Até agora, cerca de cem pessoas já fo-
ram indiciadas, por terem fraudado 
concursos da PF e da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) no Distrito 
Federal, cobrando R$ 50 mil por um 
gabarito de prova.

Mas, como o Código Penal não tra-
ta a fraude em concurso público como 
crime, os acusados podem escapar da 
punição com o argumento de que não 
há delito nem pena sem prévia tipifi-
cação legal, um princípio consagrado 
no direito penal brasileiro.

Se o projeto em tramitação na 
Câmara se transformar em lei, essa 

brecha na legislação deixará de exis-
tir. O texto determina, no Artigo 2º, 
que “é crime favorecer a aprovação 
de candidato em concurso para in-
vestidura em cargos e empregos pú-
blicos, utilizando-se, para tanto, do 
acesso de que dispõe à informação 
privilegiada sob qualquer pretexto”.

O artigo garante o indiciamento 
não apenas dos responsáveis pela 
venda de gabaritos a candidatos, 
mas de funcionários de instituições 
organizadoras de concursos que par-
ticiparem da fraude. O parágrafo 
único estabelece a punição para to-
dos os participantes do delito: “As 
pessoas que incorrerem no crime 
previsto no caput [introdução] desse 
artigo sujeitam-se à pena de reclu-
são de dois a oito anos.”

Para José Wilson Granjeiro, o 
Artigo 3º prevê uma medida morali-
zadora, ao tornar obrigatório o afas-
tamento, da comissão organizadora 
do concurso, de servidores do órgão 
público a que se destina a seleção, 
quando seus assessores e funcioná-
rios ocupantes de cargos de confian-
ça estiverem inscritos. Granjeiro é 
um dos responsáveis pela criação do 
MMC e há 20 anos prepara candida-
tos para concursos públicos.

Se essa determinação não for 
cumprida, o texto estabelece que 
haverá crime de responsabilidade, 
também sujeito à pena de reclusão 
de dois a oito anos.

O Artigo 4º segue na mesma li-
nha, determinando pena de reclusão 
de dois a quatro anos para quem não 
cumprir a obrigação de comunicar a 

inscrição de servidores em concurso 
público, ”sobretudo” quando houver 
a possibilidade de seus superiores 
virem a fazer parte da banca exami-
nadora”.

No Artigo 5º, o projeto amplia a 
possibilidade de punição dos frau-
dadores, ao considerar “formação de 
quadrilha ou bando a associação de 
três ou mais pessoas para favorecer 
ou cometer fraudes em concursos pú-
blicos”. Nesse caso, a pena é de um a 
três anos de cadeia.

O sexto e último artigo do proje-
to também estabelece a responsabi-
lidade em eventuais fraudes da ins-
tituição encarregada de elaborar e 
aplicar as provas. “Quando o favore-
cimento for praticado por empregado 
ou responsável por entidade aplica-
dora do certame, esta incorrerá em 
multa e ficará suspensa de realizar 
outro concurso pelo prazo mínimo de 
cinco anos.”

De acordo com Granjeiro, o pro-
jeto é importante porque cria me-
didas legais para inibir a ação dos 
fraudadores e amplia a segurança 
dos concursos, tanto para as insti-
tuições organizadoras quanto para 
os candidatos, “num mercado que 
mobiliza atualmente 11 milhões de 
pessoas que estudam para concursos 
públicos”. 

Segundo ele, “nos últimos meses, 
pelo menos um concurso por mês foi 
anulado por irregularidades ou sus-
peita de fraudes, com prejuízos para 
milhares de pessoas que se inscre-
veram e para as instituições que os 
promoveram”.

Projeto prevê até 
oito anos de prisão 
para quem fraudar 
concurso público

Ministério da Justiça 
quer a criação de lei para 
proteger dados pessoais

O Ministério da Justiça deverá elaborar, até o final 
de agosto, um anteprojeto de lei para regulamentar a 
proteção de dados pessoais no país. Atualmente, não 
há uma lei específica no Brasil, diferentemente do que 
ocorrem em países vizinhos, como a Argentina e o Uru-
guai, que têm legislações específicas para a questão. 

Evento: VI Congresso Brasileiro
de Licitações, Contratos 

e Compras Governamentais
Onde: Salvador – Bahia
Quando: 18, 19 e 20 de agosto de 2010
Informações: www.direitodoestado.com.br 

Deputado Felipe Maia 
(DEM-RN)
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UESC abre 
inscrições para 
o vestibular

A Universidade Estadual de San-
ta Cruz (Uesc) abre inscrições para o 
Vestibular 2011 no período de 1º a 30 
de setembro. Os candidatos só pode-
rão se isncrever através do site www.
uesc.br O vestibular 20111 da Uesc, já 
inclui os novos cursos de Engenharia 
Civil, Mecânica e Química, cuja entra-
da será no segundo semestre. As pro-
vas serão realizadas nos dias 16, 17 e 
18 de janeiro de 2011. 

A Uesc oferece 1610 vagas em 33 
cursos nas modalidades licenciatura e 
bacharelado. 

Seminário 
de Filosofia 
da Ciência

Será realizado no período de 17 a 
22 de agosto, no auditório Jorge Ama-
do, na Uesc o seminário de História da 
Filosofia da Ciência. O principal obje-
tivo do simpósio é o de integrar os tra-
balhos nas universidades estaduais 
– Uesc, Uefs e Uesb – com o material 
produzido na Ufba e na USP. O even-
to terá a participação de pesquisado-
res de outras importantes instituições 
acadêmicas e vem sendo realizado a 
cada dois anos, desde 2004.

Não são raros os depoimentos de jovens 
adolescentes e crianças confessando que 
vendem o próprio corpo para conseguir di-
nheiro e assim, terem acesso ao crack. Este 
é apenas um exemplo de como esta droga 
maldita, retira do indivíduo toda a sua dig-
nidade, visto que uma vez introduzido no 
mundo do crack o viciado se torna escravo 
deste vício e comete os mais variados tipos 
de delitos no anseio de adquirir e saciar a 
vontade de uso da droga. Portanto, não há 
como desvincular o aumento da violência 
em todas as cidades do Brasil, com o au-
mento e advento do crack nas mais diver-
sas camadas da sociedade.

A reflexão a ser desenvolvida acerca des-
te problema que atinge de forma avassala-
dora principalmente as crianças, jovens e 
adolescentes, passa necessariamente pela 
discussão das ações geradoras de comba-
te a esse verdadeiro flagelo que é o crack. 
Muito se discute sobre violência, sobre seu 
avanço e como pode ser combatido o avanço 
do consumo de drogas no país. Os atos de 
violência quando não passionais, são defla-
grados e impulsionados por um fator ou por 
um conjunto de elementos impulsionado-
res. O crack, assim como as demais drogas, 
são elementos que impulsionam os atos de 
violência.

No entanto, atualmente, o crack é a dro-
ga a ser combatida, é a droga que eleva de 
maneira acentuada a violência em todas as 
regiões do Brasil. Essa droga possui duas 
características básicas que a coloca de for-
ma concentrada no ambiente social. Primei-
ro, é uma droga de baixo valor de mercado 
e segundo, possui um alto potencial quími-
co, gerando o vício de forma muito rápida. 
Estas duas características colocam essa 
droga de maneira rápida e muito presente 
nos mais diversas locais de acesso aos vi-
ciados e principalmente de acesso a novos e 

desavisados indivíduos que declinam ante 
este mal e por conseguinte perdem a sua 
liberdade e a sua dignidade humana.

Diante deste poder devastador do crack, 
está mantida uma cadeia de outros crimes 
que prejudicam e assombram toda a so-
ciedade. A prostituição infantil, o mercado 
clandestino de armas, roubos com uso de ar-
mas, pequenos furtos e arrombamentos, são 
exemplos de delitos praticados diariamente 
por usuários que necessitam manter-se em 
contato diário com a droga, vez que não con-
seguem viver sem a sensação de bem estar 
passageiro transmitida pelo entorpecente. 

Necessário ainda, que se observe que 
toda essa cadeia de ilícitos mantém as fac-
ções criminosas que introduzem uma quan-
tidade cada vez mais crescente desta droga 
nas ruas das cidades brasileiras. 

Muito se discute sobre o assunto, mui-
tos debates são levantados, muitos pro-
gramas de combate são elaborados, no en-
tanto, as ações que deveriam ser concretas 
parecem não suficientes para combater 
este mal devastador. São louváveis a cria-
ção e estruturação de órgãos ligados a es-
fera governamental, para tratar e discutir 
o avanço do consumo das drogas, a exem-
plo da SENAD (Secretaria Nacional de 
Políticas Sobre Drogas) que foi criada pela 
Medida Provisória nº 1669 e pelo decreto 
nº 2632 ambos de 19/06/1988, cujo objetivo 
principal é discutir e trabalhar ações ins-
titucionais de combate às drogas. Mesmo 
valor possui o Fundo Nacional Antidrogas, 
“que seria responsável por estabelecer cri-
térios para reversão do patrimônio obtido 
ilicitamente por meio da produção ilegal e 
trafico de drogas em favor da sociedade”. 
(Continua na próxima edição).

Por Alexandro Portela Soares.
Acadêmico do curso de Direito da UNIME. 

Itabuna – Bahia.

Crack - a droga 
da destruição (Parte final)

apsita@hotmail.com 

Por seis votos a cinco, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu na quinta-
feira (12/8) que a cobrança da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incide 
sobre o lucro obtido por empresas exporta-
doras. Os ministros definiram que receita 

não é lucro. Logo, o dispositivo constitucio-
nal que prevê imunidade da cobrança de 
contribuição sobre as receitas obtidas com 
exportações não se aplica à CSLL. O voto 
do ministro Joaquim Barbosa, nesta quin-
ta-feira (12/8), desempatou o julgamento.

A Justiça Federal aceitou denúncia 
do MPF (Ministério Público Federal), em 
Santos (SP), e abriu processo contra 37 
pessoas envolvidas na venda de respos-
tas da segunda fase do Exame da OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil), reali-
zada em 28 de fevereiro de 2010 e anula-
da após os primeiros indícios de fraude. 
Nove pessoas permanecem presas pre-
ventivamente.

De julho para agosto, o número de 
reclamações nos Juizados Especiais ins-
talados nos cinco aeroportos do país cres-
ceram cerca de 12%. Nos últimos 15 dias, 
cerca de 1,8 mil usuários procuraram os 
juizados nesse período. A maior parte dos 
passageiros (61,5%) queria apenas infor-
mações. Da demanda, apenas 689 (38,4%) 
foram reclamações, das quais 319 (46,3%) 
terminaram em acordo.

Desde que a medida entrou em vigor, 

em 23 de julho, o maior número de deman-
das ocorreu no aeroporto de Cumbica, em 
Guarulhos (SP). Foram 636 atendimen-
tos que resultaram em 335 reclamações. 
Desse total, 37,3% (125) resultaram em 
acordo. Ainda em São Paulo, o aeroporto 
de Congonhas registrou 134 atendimen-
tos. Nesse terminal, foram formalizadas 
80 queixas, sendo que em menos de um 
terço (32,5%) foi possível o acordo entre as 
partes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
sancionou no último dia 10/8 a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias de 2011 que irá criar 
brechas para o governo gastar com mais fa-
cilidade e, ao mesmo tempo, “fugir” da fis-
calização do TCU (Tribunal de Contas da 
União). Lula vetou mais de 20 pontos da Lei, 
mas garantiu a flexibilidade na contratação 
de obras e serviços por empresas públicas e 

para realização da Copa do Mundo de 2014. 
Isso será possível porque na LDO de 2011 
existe um artifício que possibilita que Petro-
brás e Eletrobrás fiquem fora da aplicação 
de tabelas oficiais de preços, que são utiliza-
das pelo TCU para investigar irregularida-
des. Em vez de ser utilizado o preço de cada 
item, as obras poderão ser fiscalizadas pelo 
valor global do empreendimento. 

Supremo decide que incide
CSLL sobre exportações

Justiça abre processo contra 37 
envolvidos em fraude do exame da OAB

Reclamações em aeroportos cresceram 12%

Lula sanciona lei que permite 
“fugir” da fiscalização do TCU

INFORMES UNIVERSITÁRIOS

Ufba abre inscrições para vestibular
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2011 para a Universida-

de Federal da Bahia (Ufba). Os candidatos, incluindo os isentos da taxa devem 
se inscrever até o dia 22 deste mês. São oferecidas 7.991 vagas para todas as 
modalidades: graduação tradicional. Bacharelado interdisciplinar (BI) e curso 
superior de tecnologia. Maiores informações www.vestibular.ufba.br 
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Equiparação polêmica
A aprovação no Senado do projeto que altera a legislação 

que criou os Juizados Especiais pode sobrecarregar a Justiça 
estadual no país. É que o texto eleva de 40 para 60 salários mí-
nimos, o equivalente a R$ 30,6 mil, o valor máximo dos proces-
sos nos Juizados Especiais Cíveis dos estados. A ideia é equi-
parar os juizados estaduais aos juizados federais. Com o teto 
atual, de até 40 salários mínimos, ou R$ 20,4 mil.

Lei que pretende reduzir 
excesso de recursos

 na Justiça do Trabalho 
começa a vigorar

Na sexta-feira (13/8), 
entrou em vigor a Lei 
12.275 que pretende redu-
zir o uso excessivo de recur-
sos para retardar proces-
sos na Justiça do Trabalho. 
Segundo o presidente da 
Anamatra (Associação dos 
Magistrados do Trabalho), 
Luciano Athaide, a norma 
agilizará o andamento das 
ações trabalhistas.

De acordo com a legis-
lação, a parte que entrar 
com um agravo de instru-
mento – ferramenta usada, 
geralmente, para retardar 
a sentença final – terá que 
depositar 50% do valor do recur-
so negado inicialmente pelo tri-
bunal. Antes não era necessário 
fazer nenhum pagamento para 
isso.

 Um dos possíveis reflexos 
da lei deverá ser a redução des-
se tipo de instrumento jurídico 
na Justiça do Trabalho. Segundo 
Athaide, mais de 90% dos agra-
vos de instrumento não são aco-
lhidos. “Para desafogar a Justiça 
desse tipo de recursos, é que se 
criou essa exigência do depósito 
para que não se recorra de ma-
neira a protelar o andamento das 
causas.”

De acordo com o conselheiro 
da OAB, Marcos Vinícius Cor-

deiro, o agravo de instrumento 
entrou numa sistemática coti-
diana na Justiça do Trabalho. “A 
pessoa entra com vários recur-
sos, sendo o último o agravo de 
instrumento e de fato o Tribunal 
Superior do Trabalho fica abar-
rotado de agravo de instrumento 
e quase todos eles sem consequ-
ência”, disse.

O presidente da Anamatra 
afirma que as pequenas e médias 
empresas serão as mais afetadas 
pela Lei 12.275. “Aquele dono 
de um pequeno estabelecimen-
to, pequeno produtor, que vai 
ter mais um depósito a ser feito 
para verificar a existência ou não 
do seu direito”, conclui. (Agência 
Brasil)

1- Direitos – O que mo-
tivou o senhor implantar um 
núcleo do Curso Damásio de 
Jesus no Sul da Bahia, mas 
precisamente em Itabuna?

Tarik Vervloet Fontes - 
Para explicar qual o motivo, é 
importante uma pequena intro-
dução. Quando me formei (em 
Vitória – ES), resolvi que queria 
seguir uma carreira pública na 
minha área - Direito. As carrei-
ras mais almejadas precisam de 
muita preparação – o candidato 
deve estar com um nível de conhe-
cimento jurídico muito alto para 
ser aprovado. Pesquisando quais 
os melhores lugares no país para 
essa preparação, muitos amigos 
me relataram do Curso do Prof. 
Damásio de Jesus em São Pau-
lo. Todas me falavam que era o 
melhor local – com a preparação 
mais profunda e séria, bem como 
os professores de mais alto reno-
me (em sua maioria, promotores, 
juízes, procuradores, desembar-
gadores) – experts no assunto 
em nível nacional. Sem falar que 
alguns professores meus em Vi-
tória, que eram juízes ou promo-
tores, haviam estudado lá. Desse 
modo, tomei a decisão: mudei-me 
para São Paulo, para estudar no 
Complexo jurídico do Professor 
Damásio. Minha experiência não 
podia ser melhor: um ambiente 
acolhedor, fomentador dos de-
bates jurídicos, local de imenso 
aprendizado. O grau de estudos e 
o aprendizado foram tamanhos, 
que nos primeiros 6 meses do 
curso anual do Damásio, tinha a 
convicção que estava aprenden-
do a fundo a lógica e as institutos 
jurídicos de forma muito mais 
consolidada do que havia tido 
em meus 05 anos de faculdade. 
Conversando com professores 
do Complexo, soube que havia 
unidades do curso em várias 
capitais do Brasil. Mas isso não 
me deixou satisfeito, pois, mais 
tarde voltaria para minha terra 
natal – Itabuna, e queria con-
tinuar recebendo as brilhantes 
aulas do Curso do Prof. Damá-
sio. Todavia não tinha uma filial 
do Curso Damásio em nenhuma 
cidade do Interior baiano. Foi aí 
que nasceu a ideia e a vontade 
de montar um curso Damásio 
em Itabuna, minha cidade. Não 
foi fácil – muitos eram os requi-
sitos – afinal tratava-se do curso 
de maior renome no meio jurídi-
co nacional. Mas com a ajuda de 

Deus, acabou dando tudo certo, e 
hoje temos a alegria de ter uma 
unidade desse grandioso Com-
plexo Jurídico em Itabuna.

2- Direitos – Qual o dife-
rencial do Curso Damásio de 
Jesus? O que ele oferece em 
nível de cursos?

TVF - Há alguns anos atrás, 
o Curso Damásio era eminente-
mente jurídico – especialista em 
carreiras jurídicas: juiz, promo-
tor de justiça, delegado de polícia, 
prova da OAB, advocacia pública 
(federal, estadual, municipal), 
analista dos tribunais, etc. De 
uns anos pra cá, buscando ofere-
cer preparação em outras áreas, 
o CJDJ se uniu a Academia do 
Concurso Público (ACP) – curso 
com sede no Rio de Janeiro/RJ, 
referência e líder em aprovações 
nas áreas fiscal, executiva/ admi-
nistrativa, tanto em nível supe-
rior, quanto no nível médio (ex: 
auditor fiscal, analista, técnico, 
agente, policial federal, PRF, 
etc.). Com essa junção, o Com-
plexo Jurídico englobou a estru-
tura e staff da ACP, e agora se 
chama Complexo Educacional 
Damásio de Jesus – CEDJ – re-
sultado da junção das duas em-
presas referências em qualidade 
do corpo docente e aprovação 
(cada uma em seu âmbito) no 
cenário nacional.

Sem falar que as provas de 
quase todos os concursos hoje 
(pelo menos as dos concursos 
mais demandados), são realiza-
das por empresas da região su-
deste – como exemplo: a CESPE/
UNB, de Brasília, a FCC, de São 
Paulo, ESAF, etc. Dessa forma, 
os professores do Complexo são 
especialistas nos modelos de 
avaliação adotados por tais ins-
tituições (são quarenta anos de 
tradição!) 

3- Sendo um curso te-
lepresencial o que ocorre 
quando um aluno perde uma 
aula?

TVF - Primeiro deixe-me 
apenas fazer uma observação: há 
a necessidade de o curso ser te-
lepresencial, pois essa é a única 
maneira viável de o aluno, estan-
do em Itabuna, poder se prepa-
rar com os professores que são 
referência (em suas disciplinas) 
a nível nacional. Assim, o aluno 
tem a oportunidade de se pre-
parar no mesmo curso que uma 

pessoa que more numa capital 
(como São Paulo). Agora vamos 
responder a pergunta: quando 
o aluno não pode comparecer à 
aula, ele tem a possibilidade de 
repor a aula perdida, desde que 
justifique o motivo do não compa-
recimento (por exemplo – estava 
doente). Desta forma, comparece 
à unidade e marca a reposição 
de aula – que é feita em uma 
das cabines da sala de estudos. 
Por falar nisso, somente o curso 
Damásio oferece essa facilidade. 
Nesse sentido, observamos que o 
aluno da unidade de Itabuna fica 
em vantagem em relação ao alu-
no da unidade sede, pois como lá 
as aulas são presenciais, não há 
a possibilidade de reposição das 
mesmas.

4- Direitos – Há alguma 
proposta de ampliação do 
curso na região ou em outras 
regiões da Bahia?

TVF - Atualmente, estamos 
com o curso Damásio em duas ci-
dades da Bahia: Itabuna e Vitó-
ria da Conquista – cidades estra-
tégicas, pois representam pólos 
em diversas áreas; inclusive em 
preparação para carreira públi-
ca, já que abrigam Curso Damá-
sio! (rsrs).

Temos vontade de ampliar, 
mas os custos de empreendimen-
to no país são bastante elevados; 
para montar outras unidades, 
temos que conseguir pleno de-
sempenho com as duas em fun-
cionamento.

5- Direitos – Quais as di-
cas que senhor daria para 
quem quer ingressar em uma 
das carreiras públicas, ou até 
mesmo para quem quer pas-
sar nas etapas do Exame de 
Ordem?

TVF - Primeiro, ter cons-
ciência que passar em concur-
so público não é algo imediato: 
trata-se de um projeto de vida, 
com bons salários e benefícios 
que poderão usufruídos por toda 
vida. Para tanto, é preciso uma 
longa e sólida preparação, com 
antecedência e planejamento. 
Do mesmo modo é preciso ser in-
sistente. É importante também 
estar em paz com sigo mesmo, e 
ter sempre otimismo, pois como 
o próprio professor Damásio cos-
tuma dizer: “quando você menos 
espera, após uma longa prepa-
ração, você será aprovado no tão 
almejado concurso público”.

Segundo o jornal O Esta-
do de S. Paulo, o presidente 
da Academia Brasileira de 
Letras, Marcos Vilaça, dis-
tribuiu nota nesta quarta na 
qual a entidade que preside 
condena a proposta de revisão 
da Lei do Direito Autoral, en-

caminhada para debate públi-
co pelo Ministério da Cultura. 
“A opção de ceder ou não seus 
direitos de criador deve con-
tinuar sendo prerrogativa do 
autor, detentor exclusivo de 
suas obras intelectuais”, afir-
mou a ABL.

Tarik Vervloet Fontes, 
Advogado

O entrevistado desta edição do jor-
nal DIREITOS é Tarik Vervloet 
Fontes, advogado e especialis-

ta em processo civil pela PUC/S; Dire-
tor do Complexo Educacional Damásio 
de Jesus (CEDJ) – unidades Itabuna e 
Vitória da Conquista, que falará entre 
outras coisas sobre a vinda e a contri-
buição que esta importante instituição 
educacional trouxe para o Sul e Sudeste 
da Bahia.
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O presidente da Funda-
ção de Assistência à Saúde 
de Itabuna (Fasi), Antônio 
Costa (foto), anunciou que 
a Corregedoria Municipal 
está investigando possíveis 
irregularidades no reajuste 
dos contratos do Hospital de 
Base Luis Eduardo Maga-
lhães. Quatro servidores fo-
ram afastados e seus nomes 
são mantidos em sigilo até o 
final da auditoria realizada 
por técnicos da Prefeitura. 

Ele explica que o Hospital de 
Base tem uma comissão de lici-
tação estruturada, que desenvol-
ve pregões de maneira normal, 
“mas no mês passado, após uma 
licitação, um fornecedor me in-
formou que houve um ajuste de 
R$ 17 mil no preço de um contra-
to de R$ 54 mil, que não havia 
autorizado”, complementou. 

Antônio Costa disse ainda, 

que depois de apurar a informa-
ção, constatou que realmente 
houve uma alteração nos preços 
originais da licitação: “Como pri-
meira providência, suspendi todo 
o processo de pagamento, levantei 
informações de todos os fornece-
dores e depois encaminhei oficio 
ao prefeito Azevedo, que determi-
nou a abertura de uma sindicân-
cia através da corregedoria”. 

O dirigente da Fasi explica 

que não houve prejuízo para o 
patrimônio público, até porque 
o pagamento foi sustado e os 
fornecedores só receberiam os 
recursos após 30 dias da entre-
ga de mercadoria. Os auditores 
estão concluindo o levantamen-
to dos pagamentos a outras em-
presas para saber se existem ir-
regularidades ou pendências. 

Até agora a comissão de sin-
dicância ouviu quatro funcioná-
rios e sugeriu, para garantir a 
isenção no processo de apuração, 
que todos envolvidos com o pro-
cesso se afastassem do trabalho.  
Estão confirmados dois casos de 
omissão, no caso do pregoeiro e do 
fiscal de contrato, que é quem de-
veria está acompanhando o pro-
cesso: “Mas, o importante é que 
não houve qualquer prejuízo para 
o hospital porque as providências 
foram tomadas, imediatamente”, 
finalizou Antônio Costa

A Secretaria da Assistência 
Social deu inicio, nesta sexta-fei-
ra (13), no Campus II da Unime, 
à segunda etapa da capacitação 
e disseminação de informações 
sobre o Bolsa Família. O curso 
é destinado aos 436 agentes co-
munitários de saúde que atuam 
em Itabuna. A primeira etapa do 
treinamento aconteceu no último 
dia 10 e envolveu 220 agentes.

O diretor de Combate à Po-
breza da SAS, Márcio Abreu do 
Bom Conselho, explicou que os 
agentes são os maiores parceiros 
do Bolsa Família. “São eles que 
fazem o acompanhamento direto 
de cada grupo familiar, pois co-
nhecem a sua realidade social e o 
perfil de cada família e as neces-
sidades básicas, daí a importân-
cia de repassar as informações  
a eles que são os nossos agentes 
multiplicadores”.

Márcio explicou que o curso 
ajuda os agentes a entenderem 

melhor o que é o programa, quem 
tem direito a receber o benefício e 
como proceder. “A idéia é melho-
rar as ações do programa e im-
plementar um acompanhamento 
mais efetivo nas áreas de saúde, 
educação e assistência social”.

O programa - O diretor lem-
bra que o Bolsa Família é um pro-
grama de transferência direta de 
renda para famílias carentes, mas 
que exige freqüência regular dos 

estudantes nas escolas e tem um 
acompanhamento de saúde de nu-
trizes e crianças com imunização.

“O programa possui três eixos 
principais: transferência de ren-
da, condicionalidades e programas 
complementares. A transferência 
de renda promove o alívio imediato 
da pobreza. Já as condicionalidades 
reforçam o acesso a direitos sociais 
básicos nas áreas de educação, saú-
de e assistência social”, explicou.

Fasi implanta auditoria para
contratos do Hospital de Base

Bolsa Família capacita segunda
turma de agentes de saúde

O vereador Ro-
berto de Souza (foto) 
protocolou recurso 
na Secretaria Parla-
mentar para que fos-
se anulada a sessão 
plenária ocorrida no 
dia 22 de junho, que 
votou o projeto de 
suplementação or-
çamentária de 60% 
para o município. 

De acordo com o 
vereador Roberto de 
Souza a sessão não 
tem validade. “O pe-
dido de suplemen-
tação foi enviado a Câmara, 
às pressas, e necessitaria de 
análise do setor jurídico, pois 
foram observadas irregula-
ridades no pedido”, afirmou. 
Por conta disso e por um 
acordo de lideranças, deci-
diu-se que a votação somente 
ocorreria em agosto, após o 
recesso legislativo.

O recurso, que também foi 
assinado pelo vereador Wen-
ceslau Júnior analisa que a 
apreciação do projeto está em 
desacordo com o procedimen-
to legislativo, estabelecido 
pela Lei Orgânica do Municí-

pio e o Regimento Interno da 
Câmara.

Um dos pontos que foi le-
vantado por Roberto de Souza 
no recurso, diz respeito a au-
sência de indicação das des-
pesas a serem anuladas para 
servir de fonte de recursos de 
suplementação. “Outro ponto 
levantado é que a votação se-
ria ilegal e torna o resultado 
inadmissível e nulo pelo fato 
do projeto ser de competência 
da Comissão de Finanças, Or-
çamento e Tributos e a mes-
ma não ter emitido nenhum 
parecer favorável”, salientou 
Roberto.

LEGISLATIVOEXECUTIVO
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Atropelamento
Dois trabalhadores estavam caminhando pelo acostamen-

to da Via Dutra, voltando de uma indústria onde haviam tra-
balhado duro o dia inteiro, quando um Advogado, que vinha a 
toda velocidade no seu carro importado, atropela os dois.

Um deles atravessou o pára-brisa e caiu dentro do carro 
do advogado, enquanto o outro voou bem longe, a uns dez 
metros do local do atropelamento.

Três meses depois, eles saíram do hospital e, para sur-
presa geral, foram direto para a cadeia....Um, por ‘invasão de 
domicílio’ e o outro por ‘se evadir do local do acidente.



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 10 de agosto a 10 de setembro de 2010 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
12


