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Comissão da Câmara aprova
projeto de Estatuto das Famílias

Foi aprovado por 
unanimidade na Co-
missão de Família e 
Seguridade Social da 
Câmara dos Deputados 
o Estatuto das Famílias, 
de autoria do deputado 
federal Sérgio Carnei-
ro (PT/BA), elaborado 
pelo IBDFAM - Institu-
to Brasileiro de Direito 
de Família -, que reúne 
as melhores cabeças do 
direito de família do 
Brasil.
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Crise e reforma no 
Senado Federal

Jaques Wagner 
defende políticas 
públicas para
produção do etanol

Procurador diz 
que pesquisa sobre 
Judiciário foi injusta

Câmara discute Meio Ambiente
de Itabuna no Plano Plurianual

Projeto de lei regulamenta 
uso de monitoramento 
eletrônico para presos

Direitos – Quais são os projetos 
mais importantes da OAB-BA desen-
volvidos em sua gestão?

SQ - Recuperação financeira da 
entidade. Defesa intransigente das prer-
rogativas profissionais. A luta contra a 
redução do horário de atendimento na 
Justiça Comum (“turnão”) e na Justiça 
do Trabalho. A interiorização do Exa-
me de Ordem levando-o para as Cida-
des de Vitória da Conquista, Barreiras e 
Feira de Santana. Aquisição das sedes 
próprias das Sub-Secções de Itaberaba, 
Feira de Santana e Vitória da Conquis-
ta bem como a conclusão das obras em 
Brumado, Teixeira de Freitas e Itama-
rajú, e ainda a reforma de tantas outras, 
como Porto Seguro, Barreiras, Ibicaraí, 
Ilhéus, e Eunápolis. Instalação salas 
para os advogados, na Justiça do Traba-
lho em Porto Seguro, Valença, Itabuna, 
Vitória da Conquista, Itapetinga, Irecê, 
Jacobina e Jequié. Em Salvador, a insta-
lação de sala para os advogados no Tribunal 
Regional Eleitoral e no Juizado de Brotas, 
além de reforma feita na do Tribunal de Jus-
tiça.  Instalamos no Fórum Ruy Barbosa, em 
Salvador, o CAD - Centro de Atendimento 
aos Advogados, amplo, confortável, com es-
critórios que serão compartilhados pelos ad-
vogados para que eles possam, ali, atender 
os seus clientes.  Criamos o “recorte digital” 
que é um serviço para todos os advogados 
(hoje o advogado recebe em casa ou no escri-
tório, através de e-mail todas as publicações 
feitas nos Diários Oficiais), e colocamos à 
sua disposição uma assinatura eletrônica do 
COAD. Reformamos o Clube dos Advoga-
dos. ESAD – Escola Superior de Advocacia 
esteve presente em todo o interior, além de 
ministrar seus cursos regulares em Salvador. 
Instituímos o Plano de Saúde para todos os 
empregados das Subsecções (anteriormente 
só os da Capital tinham aquele privilégio) 
e o Programa “A OAB VAI A ESCOLA”, 
objetivando mostrar ao jovem baiano a im-
portância dos deveres para com a cidadania 

e a defesa dos direitos humanos. Tudo foi 
feito sem que tivéssemos elevado o valor da 
nossa anuidade, o que demonstra que com 
“ação e ética” pode-se administrar nossa en-
tidade de maneira séria.  A nossa administra-
ção sempre teve como foco o advogado, ao 
lado da defesa dos direitos da sociedade, do 
estado democrático de direito, dos direitos 
humanos, da promoção da igualdade racial.  

Direitos - Uma das promessas de cam-
panha da sua chapa foi interligar as sub-
seções do interior do Estado. Isto já é uma 
realidade?

SQ - Enfrentamos sérios problemas de 
ordem técnica para a implantação de tal pro-
grama, mas estamos, através da ESAD, fi-
nalizando as negociações com a Associação 
dos Advogados de São Paulo para a celebra-
ção de convênio objetivando a interligação 
das Sub-Secções. Esperamos que até o fim 
do ano tenhamos êxito em nossos propósi-
tos.  

Direitos - Como a OAB-BA contribui 
para diminuir o custo social gerado pelo 
descrédito da população em relação aos 

operadores do Direito, particularmen-
te os Advogados?

SQ - A luta pelas prerrogativas dos 
advogados tem sido a tônica de nossa ad-
ministração. Sem advogado não há justi-
ça. O profissional do direito tem que ser 
respeitado por magistrados, integrantes 
do ministério público, delegados, ser-
ventuários da justiça, por todos aqueles 
que atuam no âmbito do poder judiciário 
e da administração pública. Fortalecendo 
a advocacia, lutando por uma justiça ágil 
e eficiente, estamos resgatando a credi-
bilidade dos jurisdicionados e de toda a 
sociedade civil.  

Direitos - O senhor define a trans-
parência na gestão da OAB como ab-
solutamente necessária. De que forma 
isso vem acontecendo na sua gestão?

SQ - Prestamos contas, mensalmen-
te, de todos os valores que recebemos e 
da despesa efetuada, pondo à disposição 
de todos os advogados, através de nos-

so “site”, balancetes mensais. Além disso 
prestamos contas, anualmente, ao Conselho 
Federal de todas as nossas atividades. As 
nossas prestações de conta dos anos de 2007 
e 2008 foram aprovadas pelo Conselho Sec-

cional e encaminhadas ao Conselho Federal, 
rigorosamente no prazo estatutário. 

Direitos – O senhor é um crítico do 
Judiciário, defendendo sua agilidade, ci-
tando máximas com a de Rui Barbosa – 
“Justiça lenta não é justiça, mas a suma 
injustiça”. A OAB-BA tem participado 
de alguma forma da reestruturação deste 
poder?

SQ - A OAB não tem competência e 

atribuição para reestruturar o Poder Judici-
ário. O que temos desenvolvido é uma ação 
proativa objetivando destravar o Poder Judi-
ciário Estadual do estado de letargia em que 
se encontra mergulhado. Elaboramos um re-
latório: “Diagnóstico do Poder Judiciário no 
Estado da Bahia” que foi entregue à mesa 
do TJBa. e ao CNJ, apontando os principais 
problemas vivenciados em nosso Estado, e 
sugestões de solução para os mesmos. Mui-
tas das nossas sugestões foram acolhidas 
pelo CNJ e recomendadas ao Tribunal de 
Justiça do Estado, que as está implantando. 

 Direitos - Como a OAB-BA atua em 
relação ao corporativismo no Poder Ju-
diciário? Qual é a postura perante aos 
“maus” juízes?

 SQ - Registre-se que os “maus” juízes 
é a exceção em nosso Estado, e não a regra. 
A grande maioria dos magistrados da Bahia 
é dedicada e trabalhadora. O grande proble-
ma enfrentado pelos magistrados baianos é 
a quantidade enorme de processos postos à 
sua decisão, porque não há número suficien-
te de Juízes em nosso Estado para atender 
àquela demanda. Além disso, também fal-
tam serventuários. Quanto aos “maus” ju-
ízes, aqueles não gostam de trabalhar, não 

atendem aos advogados, não desenvolvem 
suas atividades como devem ser, temos fei-
to representações perante as Corregedorias 
do TJBa., com efeitos positivos, pois mui-
tos deles já foram punidos até mesmo com 
suspensões. O “bom” juiz enobrece a ma-
gistratura. A OAB sempre esteve ao lado do 
“bom” juiz, e sempre desenvolveu severas 
críticas àqueles que não cumprem seus de-
veres como magistrados.
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“A luta pelas prerrogativas dos 
advogados tem sido a tônica 
de nossa administração. Sem 
advogado não há justiça.”

Saul Quadros, Presidente da OAB-BA
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TRF-2 inaugura remessa
digital de processos

Evento

O Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região (Rio de Janei-
ro e Espírito Santo), inaugurou 
sua sala de digitalização e a 
remessa eletrônica de recursos, 
integrando-se ao projeto Justiça 
da Era Virtual, do STJ (Superior 

Tribunal de Justiça). Segundo 
O Estado de S. Paulo, o TRF-2 
terá uma estrutura especial para 
transformar em virtuais os pro-
cessos em papel que têm recur-
sos para o STJ e para o STF (Su-
premo Tribunal 

O Congresso Internacional 
Psicossocial Jurídico, evento 
que acontece em outubro sob 
a responsabilidade da Secreta-
ria Psicossocial Judiciária do 
TJ-DF (Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal) vai debater 
assuntos como adoção nacional 
e internacional, abuso sexual, 
adolescente em conflito com 
a lei, atendimento a idosos, 

depoimento sem dano, disputa 
de guarda, Justiça comunitária, 
Lei Maria da Penha; penas al-
ternativas, uso de drogas e re-
des sociais. A abertura oficial 
está prevista o dia 21 de outu-
bro e termina no dia 24. Infor-
mações: (61) 3961-5427/5428. 
Inscrições: www.congpsicos-
socialjuridico.com.br/inscri-
cao.asp
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A “carta branca” contida
no Regime Especial para
Licitações da Petrobrás

Lei atinge maioridade

E-mail: marcello.gurgel@gmail.com E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br e  vercil@hotmail.com.br

Sabe-se que o item 1.7, do Decreto nº 
2.745/98, dispõe in verbis que “O ato de 
convocação da licitação conterá, sempre, 
disposição assegurando à PETROBRÁS 
o direito de, antes da assinatura do con-
trato correspondente revogar a licitação, 
ou, ainda, recusar a adjudicação a firma 
que, em contratação anterior, tenha reve-
lado incapacidade técnica, administrati-
va ou financeira, a critério exclusivo da 
PETROBRÁS, sem que disso decorra, 
para os participantes, direito a reclama-
ção ou indenização de qualquer espécie. 
(grifos nossos).

Ou seja, ao facultar a revogação da 
licitação a qualquer tempo que anteceda 
a celebração do contrato por “critério 
exclusivo” da PETROBRÁS, constata-
se verdadeira “carta branca” para que a 
referida sociedade de economia mista, 
eventualmente, “escolha seu vencedor” 
e contrate com “seu escolhido”.

Ora, como compatibilizar – portan-
to - tal decreto (ato secundário) com a 
Constituição Federal de 1988 (CF/88) 
e a lei geral de licitações e contratos 
administrativos (ato primário), a Lei 
8.666/93? 

Necessário, de logo, firmar o que dis-
põe o art. 49 da Lei n.º 8.666/93, in verbis: 
“A autoridade competente para a aprova-
ção do procedimento somente poderá re-
vogar a licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, de-
vendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamen-
tado.” (grifos nossos).

Sabe-se que o item 1.8 do Decreto 
n.º 2.745/98, tenta, ainda que sem suces-
so, impor algum “limite de liberadade” 
outorgado na redação do item 1.7 (a tal 
da “carta branca”), in verbis: “No pro-
cessamento das licitações é vedado ad-
mitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 
convocatórios, cláusulas ou condições 
que: a) restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo da licitação; b) estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes.”

Evidencia-se, assim, que a despeito 
da redação conferida ao 1.7 do referi-
do decreto, e mesmo com a “ajuda” do 
item 1.8, tal “carta branca” jamais pode-
rá resultar em revogações por “critérios 
exclusivos” em detrimento, portanto, 
aos princípios delineados no art. 37 da 
CF/88, em especial: moralidade, isono-
mia, impessoalidade e legalidade estrita 
dos quais defluem a ampla competitivi-
dade dos certames.

Por J. Marcello M. Gurgel. 
Advogado e Mestre em Direito Político 

e Econômico pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e Professor dos cursos de direito da 

UNYAHNA e da FIB. Salvador – Bahia.

A Lei de Cotas, que obriga a inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho brasileiro completou 
maioridade, ou seja, completou 18 anos de existência no 
último mês de julho.

A Lei de Cotas (Lei Nº. 8.213, que foi regulamenta-
da pelo Decreto Federal Nº. 357), que obriga a inclusão de 
deficientes no mercado de trabalho, completou 18 anos em 
julho. Ela exige que empresas com mais de cem funcio-
nários ocupem de 2% a 5% do seu quadro de colabora-
dores com portadores de deficiência. Dos 27 milhões de 
deficientes que existem no País, 323,2 estão colocados no 
mercado formal, de acordo com a pesquisa Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais), divulgada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE).

E em homenagem a esta importante lei resolvemos 
divulgar alguns depoimentos de pessoas com deficiência, 
de pessoas que trabalham com eles, de profissionais que 
os recrutam e/ou dão treinamentos, bem como os cuida-
dos que devem tomar quando forem em busca de aloca-
ção no mercado de trabalho.

Começamos com Eliane Franco Figueiredo, “É pre-
ciso ter cuidado na hora de buscar uma vaga de trabalho. 
É necessário reconhecer o perfil da organização e ver se 
há estrutura adequada e, principalmente, plano de carrei-
ra”, fala a sócia-diretora da Projeto RH, consultoria que 
possui núcleo específico para contratação de deficientes.

A auxiliar de administração Andréa Tucci, de 29 
anos, teve dificuldade para encontra emprego por causa 
da deficiência visual. “As empresas só contratam profis-
sionais que saibam andar sozinhos. Tive que aprender a 
ser independente também”, explica ela, que estuda jorna-
lismo e atua na Didactus, divisão educacional da Festo, da 
área de automação industrial paulista.

“Quando comecei a trabalhar consegui expor meu 
potencial e mostrar que a minha deficiência auditiva não 

interferia na qualidade do serviço que realizo”, lembra 
Camila Havas, de 27, analista de suporte técnico da Sera-
sa Experian, empresa que oferece soluções para negócios 
em São Paulo.

Para driblar o desemprego o turismólogo Salomão 
Lira Júnior, de 31 anos, que é cadeirante e possui movi-
mentos limitados nos membros superiores, vendeu cos-
méticos e deu aulas de música. Há dois anos e meio, ocupa 
a vaga de analista de qualidade da Hewlett-Packard (HP), 
do setor de tecnologia da informação (TI): “Sempre tive 
forças para ver as dificuldades como oportunidades.”

“Na busca por um emprego, me deparei com vários 
obstáculos, como o preconceito”, conta a deficiente física 
Fátima de Oliveira, de 49 anos, secretária da Associação 
para a Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape). 
A instituição oferece um programa de capacitação gratui-
to para deficientes.

Proativos, motivados, dedicados, atenciosos e esfor-
çados. Estão são as principais características dos profis-
sionais “portadores de deficiência”. E este perfil tem sido 
reconhecido nas organizações, que buscam preencher seu 
quadro de funcionários com pessoas capacitadas. 

Por conta de tudo isso, perguntamos: Porque a maio-
ria das empresas de nossa região teima em não contratar 
pessoas com deficiência descumprindo a “Lei de Cotas?”

O que esperamos é que a maioridade da Lei Nº. 8.213/91 
sensibilize o empresariado regional, e se não, que o Ministé-
rio Público seja mais atuante e faça cumpri-la.

Por Vercil Rodrigues. 
Graduado em História (Licenciatura); Pós-Graduado (Especia-
lização) em História Regional; Pós-Graduado (Especialização) 
em Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especialização) em Do-
cência do Ensino Superior; Bacharelando em Ciências Jurídi-

cas e Diretor do Jornal DIREITOS
(www.jornaldireitos.com.br)
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Ainda que não seja novidade alguma, a 
sucessão de fatos de toda sorte que vêm ao 
conhecimento público, a cada dia que pas-
sa, envolvendo vários parlamentares, in-
clusive o presidente da Casa, após a forma-
lização de 12 denúncias e representações 
apresentadas ao Conselho de Ética (apesar 
de arquivadas pelo seu presidente, a opo-
sição anunciou que recorrerá ao plenário), 
emascula mais ainda a desgastada imagem 
do Senado Federal, a ponto de reforçar a 
tese daqueles que sustentam a sua premen-
te extinção, porquanto, desvirtuados os fins 
colimados pela criação da entidade, torna-
se, conseqüentemente, desnecessária a ma-
nutenção da mesma, altamente custosa aos 
cofres públicos. Indignado com o excesso 
de abusos, sem vislumbrar, no momento, 
outra saída, o Senador Cristovam Buarque 
(PDT-DF) já se manifestou favorável à tal 
proposta. 

Vale lembrar, em entrevista conce-
dida ao Jornal A TARDE (Salvador) em 
29.07.2001, questionando-se sobre os epi-
sódios protagonizados por alguns sena-
dores, um, na época cassado, acusado de 
desvio de verbas, outros que renunciaram 
depois de delatados pela falta de decoro 
ante a violação do painel do plenário de vo-
tação, e o então presidente do Senado, licen-
ciado, diante de denúncias pela prática de 
inúmeras irregularidades, o saudoso jurista 
e ex-senador da República JOSAPHAT 
MARINHO, ao ser indagado se a Casa es-
taria correndo riscos, de forma cautelosa, 
respondeu: “Lamento profundamente o que 
está ocorrendo com o Senado e espero que 
a instituição possa atravessar essa fase, que 
lhe é sumamente desagradável, e retomar a 
normalidade”.   

Entretanto, na organização do Poder 
Legislativo, externada pela composição e 
funcionamento dos órgãos colegiados como 
caixa de ressonância do pensamento e an-
seios populares, para se evitar o anacronis-
mo das normas constitucionais vigentes, 
estamos convictos quanto à necessidade 
de consistente reformulação do sistema bi-
cameral adotado no Brasil, contanto que o 
mantenha sintonizado com a atual realidade 
política e social do País, a considerar como 
necessária uma rigidez maior na aplicação 

dos critérios e mecanismos de escolha pre-
conizados pela Legislação Eleitoral, como 
se verifica na fixação das condições de elegi-
bilidade dos candidatos, assim como, apro-
veitando o ensejo, no processo eletivo para 
a Câmara dos Deputados (tb. Assembléias 
Legislativas, Câmaras Distrital e Munici-
pais) quanto ao sistema de representação 
proporcional e dos métodos empregados do 
quociente e das sobras eleitorais (votos de 
legenda), visando, enfim, corrigir nítidas e 
gritantes distorções no resultado dos pleitos 
e, via transversa, na forma de composição 
de ambos Órgãos.

Contrapondo-se ao unicameralismo que 
é baseado no princípio da unidade e indivi-
sibilidade da soberania popular ou nacional, 
exercido por uma única Câmara e na repre-
sentação exclusiva da vontade geral, por 
não haver duas expressões para um mesmo 
Parlamento, o bicameralismo, originário da 
Inglaterra e, hoje, predominando nas Nações 
de maiores dimensões territoriais e mais 
populosas, em regra, repousa no dogma de 
que a união harmoniosa, mutatis mutandis, 
entre duas Câmaras, sem hierarquia ou prio-
ridade, não compromete aqueles postulados 
e nem implica no fracionamento do Órgão, 
complexo na estrutura, porém, uniforme na 
sua essência.

A organização dualista é mais favorável 
à ideologia liberal das sociedades democrá-
ticas participativas, também existentes em 
Estados unitários, ajustando-se à estrutura 
do Estado federativo – a Câmara Alta refle-
te, de modo paritário, a vontade parcial das 
unidades estatais, para funcionar em con-
junto com a Câmara Baixa, esta constituída 
para atuar em nome dos interesses da socie-
dade. Na história do constitucionalismo pá-
trio, o bicameralismo, atualmente formado 
por 513 Deputados Federais e 81 Senadores 
da República que representam o Congresso 
Nacional, remonta desde a Constituição Im-
perial de 1824 até a Republicana de 1988, 
nesse período restringida pelas Cartas de 
1934 e 1937, tendentes ao unicameralismo. 
Diferente da Federação norte-americana, na 
forma dos arts. 27, 29 e 32 da Constituição 
Federal, os Estados mantêm o Legislativo 
unicameral com a denominação de Assem-
bléia Legislativa, no Distrito Federal de Câ-

mara Distrital e nos Municípios de Câmara 
de Vereadores (cons.-se: SYLVIO MOTTA 
e WILLIAM DOUGLAS, Direito Consti-
tucional – Teoria e 900 Questões, Impetus, 
Rio de Janeiro, 2000, 7a ed., p. 344 ).

A atual composição do Senado se dá, 
na forma do princípio da paridade, em 
tese, pelos representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, também eleitos pelo voto 
popular, entre brasileiros (o presidente só 
poderá ser nato: cf.: art. 12, § 3o, III, CF), 
de, no mínimo, 35 anos de idade (cf.: art. 
14, § 3o, VI, a, CF), em um único turno, se-
gundo o sistema majoritário (será declarado 
eleito o candidato que tiver o maior núme-
ro de votos – maioria simples), a escolher 
três Senadores – e dois suplentes (o critério 
adotado favorece o nepotismo), com a du-
ração do mandato em oito anos (período in-
justificável), cuja renovação será de quatro 
em quatro anos, parcial e alternadamente, 
por um e dois terços (cf.: art. 46, §§ 1o, 2o e 
3o, CF). Compreendendo duas legislaturas 
(cf.: parágrafo único, art. 44, CF), se, por 
exemplo, na última eleição de  2006, cada 
um dos Estados e o Distrito Federal elege-
ram um Senador para até o ano de 2014, na 
próxima (2010), preenchendo-se as vagas 
dos eleitos em 2002,  a renovação ocorre-
rá com a escolha de dois representantes das 
respectivas unidades federativas, estenden-
do-se o mandato a 2018, e, assim, alternada 
e sucessivamente (cons.-se: MARCUS VI-
NÍCIUS AMERICANO DA COSTA, Ma-
nual de Direito Constitucional – Doutrina. 
Legislação. Jurisprudência, Forense, Rio 
de Janeiro, 2005, págs. 143, 144, 147/149; 
Advocacia, Justiça, Política e a Constitui-
ção, Servanda, Campinas-SP, 2008, págs. 
316 e 318).

Por fim, com a extinção ou não do Se-
nado Federal, o certo é que sem uma ampla 
Reforma Política, tão prometida e adrede 
esquecida nas gavetas poeirentas de um exa-
cerbado corporativismo institucional, onde 
prevalece a supremacia de oligarquias ul-
trapassadas em detrimento dos fins sociais, 
tudo continuará como dantes no Quartel de 
Abrantes. Até quando?: eis a questão.

Por Marcus Vinícius Americano da Costa.
Advogado, Professor-Mestre e Procurador; Autor de Di-

versas Obras Jurídicas. Salvador – Bahia.

Crise e reforma no Senado Federal

E-mail: americanodacosta@ig.com.br

SENTENÇA 
JUDICIAL

Documento autêntico de sentença profe-
rida pelo Juiz Manoel Fernandes dos San-
tos, em Vila de Porto da Folha, Sergipe, em 
15 de outubro de 1833.

O adjunto de promotor público, represen-
tando contra o cabra Manoel Duda, porque 
no dia 11 do mês de Nossa Senhora Sant’Ana 
quando a mulher do Xico Bento ia para a fonte, 
já perto dela, o supracitado cabra que estava 
de tocaia em uma moita de mato , sahiu della 
de supetão e fez proposta a dita mulher, por 
quem queria para coisa que não se pode trazer 
a lume, e como ella se recuzasse, o dito cabra 
abrafolou-se dela, deitou-a no chão, deixando 
as encomendas della de fora e ao Deus dará. 
Elle não conseguiu matrimônio porque ella 
gritou e veio em assucare della Nocreto Cor-
reia e Norberto Barbosa, que prenderam o cujo 
em flagrante. Dizem as leises que duas teste-
munhas que assistam a qualquer naufrágio do 
sucesso faz prova.

CONSIDERO que o cabra Manoel Duda 
agrediu a mulher de Xico Bento para conxam-
brar com ella e fazer chumbregâncias, coisas 
que só marido della competia conxambrar, 
porque casados pelo regime da Santa Igreja 
Cathólica Romana; que o cabra Manoel Duda 
é um suplicante deboxado que nunca soube 
respeitar as famílias de suas vizinhas, tanto 
que quiz também fazer conxambrâncias com 
a Quitéria e Clarinha, moças donzellas; que 
Manoel Duda é um sujetio perigoso e que 
não tiver uma cousa que atenue a perigan-
ça dele, amanhan está metendo medo até nos 
homens.

CONDENO o cabra Manoel Duda, pelo 
malifício que fez à mulher do Xico Bento, a 
ser CAPADO, capadura que deverá ser feita a 
MACETE. A execução desta peça deverá ser 
feita na cadeia desta Villa.

 Nomeio carrasco o carcereiro.

Cumpra-se e apregue-se editais 
nos lugares públicos.

Manoel Fernandes dos Santos 
Juiz de Direito 

Vila de Porto da Folha 
(Sergipe) 15 de outubro de 1833
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Passados, aproximadamente, 03 anos da 
criação à nova lei de tóxicos paira ao ar nas 
casas de justiça deste país a discussão quan-
to a constitucionalidade da vedação legal à 
concessão de liberdade provisória, na hipó-
tese de acusados da prática de tráfico ilícito 
de entorpecentes, conforme previsão no art. 
44 da Lei 11.343/2006.

O Supremo Tribunal Federal e o Supe-
rior Tribunal de Justiça viam sufragado o 
entendimento da proibição literal da liber-
dade provisória como fundamento central ao 
princípio da especialidade da lei de tóxicos 
em face da Lei 11.464/2007; que excluiu, 
da vedação legal de concessão de liberdade 
provisória, todos os crimes hediondos e deli-
tos a eles equiparados.

 Por outro lado, os eminentes penalistas 
e alguns tribunais de justiça, examinando 
o art. 44 da Lei 11.343/06, sustentam a in-
constitucionalidade da vedação à liberdade 
provisória prevista em mencionado disposi-
tivo legal, tendo em vista a afronta aos prin-
cípios da isonomia e posterioridade da Lei 
11.464/07. 

Nesse ínterim, tal discussão tem captado 
relevo nas turmas dos tribunais superiores, 
conforme o julgamento do HC nº. 120-353-
SP na qual o Superior Tribunal de Justiça 
acolheu a arguição de inconstitucionalidade 
do citado dispositivo, remetendo o julga-
mento para apreciação da Corte Especial.

Penso que numa leitura míope e paralí-
tica do art. 44 da Lei 11.343/06 o interprete 
peremptoriamente resolveria, per se, pela 
aplicação pura e seca da lei, sem exceções. 
Contudo, ensinado pelo melhores doutrina-
dores do País inclusive pelo professor Juarez 
de Freitas, “a interpretação é sistemática... 
ou não é interpretação” (Interpretação Sis-
temática do Direito. 4º ed. Malheiros: São 
Paulo, p. 222).

Por derradeiro, cumpre observar, que o 
legislador, especialmente em sede processual 
penal, não pode agir imoderadamente, pois a 
atividade estatal, ainda mais em tema de li-
berdade individual, acha-se essencialmente 
condicionada pelo princípio da proporcio-

nalidade, ou seja, o critério de seleção não 
pode ser injusto e de rigidez inquebrantável.

Assim, entendo que a presente norma 
que, a princípio, regra geral deverá compor-
ta exceções casuisticamente, sob pena trans-
gredir a própria ordem na qual se compõe. 
É preciso compreender, definitivamente, 
que mais repressão e mais prisão não sig-
nificam menos crime e menos violência. O 
caminho é, sem dúvida, a elevada missão de 
afirmar a força normativa da Constituição e 
de conferir efetividade pautada no princípio 
da presunção de inocência e a garantia do 
“due process”, dentre outros preceitos cons-
titucionais consagrados pela Constituição da 
República.

Ademais, é importante rememorar, por 
necessário, que regra legal, de conteúdo ma-
terial idêntico ao do preceito em exame, ou 
seja, a vedação a liberdade provisória con-
substanciada no art. 21 da Lei do Desarma-
mento, foi declarada inconstitucional pela 
Suprema Corte.

Essa mesma situação registra-se em re-
lação ao art. 7º da Lei do Crime Organizado, 
cujo teor normativo também reproduz a mes-
ma proibição que o art. 44 da Lei de Drogas 
estabeleceu, engessar de forma insofismável 
vedação a liberdade provisória a todos os su-
jeitos indistintamente.

A partir dessas considerações fica claro 
que vedação apriorística e utilitarista de con-
cessão de liberdade provisória, reiterada no 
art. 44 da Lei 11.343/06, a princípio, apli-
cada pela jurisprudência brasileira, em todos 
os recantos do país têm caminhado sobera-
namente pela inconstitucionalidade chapada 
do preceito supra.

Em remate, nas palavras do renomado 
Noberto Bobbio “o problema fundamental 
em relação aos direitos do homem, hoje, 
não é tanto o de justificá-lo, mas o de pro-
tegê-los. Trata-se de um problema não filo-
sófico, mas político. (A Era dos Direitos. 2º 
Tiragem, Editora Campus: Rio de Janeiro, 
p.43).

Por Caio Rubem da Silva Patury
Advogado. Palmas – Tocantins.

Direito a liberdade 
provisória na lei de tóxicos

E-mail: caiopatury@yahoo.com.br

O governador Jaques Wagner parti-
cipou, nesta quinta-feira (17), na sede da 
Empresa Brasileira de Pesquisas Agrope-
cuárias (Embrapa), do lançamento, pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, das 
políticas públicas associadas ao zoneamen-
to agroecológico (ZAE) da cana-de-açúcar 
para produção do etanol e açúcar. “Para a 
Bahia, é fundamental que a preservação do 
meio ambiente seja prioridade na produção 
do álcool e do etanol. Trata-se de uma ini-
ciativa inédita, pois vai orientar a expansão 
do cultivo da cana para a produção”, des-
tacou o governador, enfatizando a impor-
tância do encaminhamento ao Congresso 
Nacional do projeto de lei que vai orientar a 
expansão do cultivo da cana.

Além do projeto de lei enviado ao Con-
gresso, o presidente Lula assinou um de-
creto que institui o ZAE Cana e orientou o 
Conselho Monetário Nacional a estabelecer 
novas condições, critérios e vedações para 
o crédito rural e agroindustrial. Com o ZAE 
Cana e as políticas a ele associadas, o go-
verno federal antecipa medidas concretas 
que serão apresentadas na 15ª Conferência 
das Partes da Convenção do Clima das Na-
ções Unidas (COP-15), que será realizada 
em dezembro deste ano, em Copenhague 
(Dinamarca).

A proposta do governo federal proíbe 
a construção de novas usinas e a expansão 

da produção da cana-de-açúcar em qualquer 
área de vegetação nativa - Amazônia, Pan-
tanal e Bacia do Alto Paraguai -, que soma-
das às Unidades de Conservação e às terras 
indígenas, representam 81,5% do território 
nacional. Essas áreas proibitivas, somadas 
àquelas não-indicadas ao plantio da cana-de-
açúcar, alcançam 92,5% do território brasi-
leiro. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, ministros de estado e governado-
res de diversos estados estiveram na sede da 
Embrapa. Jaques Wagner também se reuniu 
com os governadores do Piauí, Sergipe e 
Pernambuco, para uma troca de idéias sobre 
as necessidades dos seus estados.

O namoro é uma relação íntima de afeto 
que independe de coabitação. Assim, agres-
sões e ameaças de namorado contra a na-
morada, mesmo que o relacionamento tenha 
terminado, caracterizam violência doméstica. 
Esse foi o entendimento do ministro Jorge 

Mussi, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), 
fundamentando-se na Lei Maria da Penha 
para julgar conflito negativo de competência 
(quando uma vara cível atribui a outra a res-
ponsabilidade de fazer o julgamento) entre 
dois juízos mineiros. 

Wagner defende políticas
públicas para produção do etanol

STJ aplica Lei Maria da Penha a ex-namorados

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
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A Lei 7.713/88 prevê isenção de im-
posto de renda a aposentados portadores 
de doenças graves. “No entanto, muitos 
aposentados não estão cientes do benefício 
e continuam recolhendo o imposto indevi-
damente, uma vez que a comunicação não 
é automática após o diagnóstico da doen-
ça”, revela a advogada de Direito Previ-
denciário e Tributário, Natali Araujo dos 
Santos Marques.

As doenças abarcadas pela isenção 
são: portadores de moléstia profissional, 
tuberculose ativa, alienação mental, escle-
rose múltipla, neoplasia maligna, ceguei-
ra, hanseníase, paralisia irreversível e in-
capacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, spondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, esta-
dos avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação e 
AIDS.

De acordo com a advogada, o procedi-
mento para se obter a isenção do imposto 
de renda é simples e fácil, e a análise para a 
concessão do benefício é, via de regra, rápi-

da: varia, em média, de um a três meses.
“O próprio aposentado poderá se dirigir 

ao Posto da Previdência Social sem agenda-
mento prévio a fim de se requerer o benefí-
cio, munido do diagnóstico da doença cons-
tante na lei e de seus documentos pessoais 
(RG e CPF), bem como da carta de conces-
são ou extrato da aposentadoria, preencherá 
requerimento próprio do INSS para que se 
obtenha a concessão da isenção”, diz.

Natali Marques explica que o diagnós-
tico deve ter base em conclusão da medi-
cina especializada e a isenção é concedida 
mesmo que a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria ou reforma. “No 
entanto, é importante salientar que, na prá-
tica, o laudo de um médico particular não 
tem sido suficiente para o reconhecimento 
da doença. Assim, orientamos aos aposen-
tados que procurem um Posto de Saúde ou 
Hospital Público, munido dos exames.”

Por Natali Araujo dos Santos Marques. 
Advogada, especialista em Direito Previdenciário 

e Tributário, da Innocenti Advogados Associados. 
São Paulo – Capital.

Aposentados e doentes têm 
isenção de imposto de renda: 
Muitos não sabem, mas aposentados 
portadores de doenças graves têm 
isenção de Imposto de Renda

E-mail: natali.marques@innocenti.com.br

Estudantes e professores da Faculdade de 
Tecnologia e Ciências (FTC) participaram no úl-
timo sábado (12) do I Mutirão Pela Paz, promo-
vido pela Prefeitura de Itabuna em parceria com 
outras instituições públicas e privadas, órgãos de 
segurança e de justiça como primeira ação do Pac-
to Municipal Contra a Violência, que vem sendo 
desenvolvido visando reduzir os altos índices de 
criminalidade registrados no município.

A FTC esteve atuando no Mutirão realiza-
do no bairro de Fátima, um dos mais populosos 
da cidade, com uma equipe de estudantes de 
cursos de Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia 
e Direito, que levaram uma gama de serviços 
prestados gratuitamente aos moradores que 
compareceram no dia de ação social. 

Na avaliação do secretário municipal de 
Assuntos Governamentais e Comunicação So-
cial da Prefeitura de Itabuna, Walmir Rosário, 
a FTC tem sido uma grande parceria na imple-
mentação das atividades proposta para o Pac-
to Contra a Violência. “Como uma Instituição 
comprometida com as causas de interesse da 

coletividade, a Faculdade tem uma experiência 
muito grande na promoção de ações sociais”.

O secretário disse ainda que a FTC tem pro-
vado ao longo dos anos, através dos projetos so-
ciais desenvolvidos em Itabuna, que é possível 
sim promover melhor qualidade de vida aliando 
conhecimento acadêmico com responsabilidade 
social. “A FTC desde o primeiro momento que 
se engajou ao Pacto Contra a Violência vem se 
revelando uma parceira imprescindível”, afirma 
Walmir Rosário.

A diretora Acadêmica da FTC Itabuna, pro-
fessora Raildes Pereira, considerou o Mutirão 
como uma iniciativa muito louvável na promo-
ção da cidadania em favor da paz. “Entendemos 
que as instituições têm dever com a sociedade 
no sentido de promover a melhoria e o bem 
estar da população e a FTC se colocará sem-
pre à disposição de projetos que busquem essa 
transformação”. A Faculdade já confirmou par-
ticipação no II Mutirão Pela Paz marcado para 
o próximo dia 14 de outubro, no bairro Corbi-
niano Freire. 

FTC participa do Mutirão Pela Paz em Itabuna

No próximo ano, o governo federal es-
tima criar 77.782 vagas por meio de con-
cursos e funções e cargos comissionados. 
O número foi divulgado pelo Ministério 
do Planejamento e faz parte do Orçamento 
2010. De acordo com o ministro Paulo Ber-
nardo, as prioridades do governo em 2010 
serão investimentos no Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC), em projetos 
sociais e em educação. 

Bernardo entrega proposta orçamen-
tária e corrige valor do mínimo, que será 
R$ 505,90. Mínimo deve ser de R$ 507 em 
2010, diz Bernardo Do total de 77.782 va-

gas, 57.901 serão destinadas ao Executivo 
federal, sendo que 15.040 são para substitui-
ção de funcionários terceirizados. 

Para o Legislativo, estão previstas 875 
vagas e para o Judiciário, 9.096. A contra-
tação desses servidores públicos em 2010 
custará aos cofres do governo a quantia de 
R$ 2, 173 bilhões. 

Para reestruturar as carreiras dos três 
poderes e aumentar a remuneração dos ser-
vidores, o governo vai gastar R$ 7,611 bi-
lhões. Desse total, R$ 7, 225 bilhões serão 
gastos com reajustes e alteração nas carrei-
ras do poder Executivo.

Governo federal vai criar
77.782 vagas no próximo ano

Equipe de estudantes de cursos de Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia e Direito, 
que levaram uma gama de serviços prestados gratuitamente aos moradores

Caro Vercil, você é um homem vitorioso mesmo! Parabéns pelo “DIREITOS”, melhor 
a cada dia, mais informativo, mais rico culturalmente e diversificado, com bela apresentação. 
Merece o sucesso que  vem sustentando a publicação.   Sucesso ainda mais para você e sua 
brilhante publicação. Eurípedes Brito Cunha – Advogado e Ex-Presidente da OAB/BA. e 
colunista do Jornal Tribuna da Bahia. Salvador – Bahia.

Prezado Editor, Conheci o DIREITOS aqui no TRT em Salvador. Parabéns pela qua-
lidade do mesmo, bem diversificado e com noticias jurídicas no tamanho certo. Ah! e o 2º 
Caderno excelente faz jus ao nome.

Silas Aguiar Santos, Advogado. Salvador – Bahia.

OAB na 
Faculdade II
O projeto foi idealizado com a preocupação de 
melhorar a aprovação dos recém-formados no 
curso de bacharel em direito no exame da OAB. 
A meta com esse projeto é aumentar em 50 a 70% 
a aprovação dos alunos na prova da primeira fase 
do exame. O curso terá aproximadamente 144 
horas/aula com as disciplinas exigidas nos exa-
mes da OAB. Além disso, haverá 39 horas/aulas 
destinadas ao Curso de Resolução de Questões, 
semanalmente que servirá para que os alunos se 
preparem e revisem o conteúdo.

OAB na 
Faculdade I

A Rede de Ensino LFG fechou parcerias 
com 52 faculdades de direito brasileiras para 
ministrar aos sábados aulas de revisão das dis-
ciplinas jurídicas exigidas no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil, inclusive as mais re-
centes (direito ambiental, direito do consumi-
dor, direito internacional, Estatuto da Criança e 
do Adolescente e ética profissional). Alunos do 
último ano da graduação poderão participar das 
aulas todos os sábados, até 5 de dezembro, na 
própria faculdade.  
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O código Penal brasileiro elaborado em 
1940, dotados de conteúdos e tipos penais 
pertinentes à época, onde alguns artigos con-
siderados obsoletos acabam perdendo sua 
eficácia e dificultando sua aplicabilidade. 
Porém, o mesmo vem se modernizando com 
o avanço da sociedade. Recentemente o CP 
foi alterado com a Lei nº 12.015, de 07 de 
agosto de 2009, a começar pela denomina-
ção dada ao Título VI, que a partir de 10 de 
agosto de 2009 passa a se chamar: Crimes 
contra a dignidade sexual, em substituição à 
arcaica denominação: Crime contra os cos-
tumes, utilizada pelo código de 1940, que, 
à sua época, era de uma adequação indis-
cutível, o que não se justifica na atualidade. 
Portanto, nesse aspecto, a mudança foi bas-
tante significativa, visto que mudou o objeto 
juridicamente tutelado, admitindo as criticas 
abordadas pelos doutrinadores.

  A Lei 12.1015/2009 revogou a Lei 
2.252/54, que tratava da corrupção de me-
nores e inseriu no Estatuto da Criança e do 
Adolescente o artigo 244-B com o mesmo 
teor proibitivo. A pena de 1 a 4 anos não foi 
alterada, mas a multa deixou de existir na 
nova redação. 

Além disso, os parágrafos 1.º e 2.º do 
novo artigo do ECA atendem os apelos da 
sociedade informatizada. 

Com efeito, segundo o § 1.º, incorrerá 
nas penas do caput do artigo 244-B do ECA 
quem utilizando-se de quaisquer meios ele-
trônicos, inclusive salas de bate-papo da in-
ternet corromper ou facilitar a corrupção de 
menor de 18 anos, com ele praticando infra-
ção penal ou induzindo-o a praticá-la. 

Lado outro, se a infração cometida ou 
induzida for hedionda (artigo 1.º da Lei 
8072/90), as penas do caput serão aumenta-
das de um terço (1/3), conforme o §2.º do 
artigo 244 do ECA. 

Outra alteração foi a revogação do artigo 
214 que versava sobre o atentado violento 
ao pudor, unindo-se em um único artigo (art. 
213), dos crimes de estupro e atentado violen-
to ao pudor. Anteriormente, mesmo as penas 
sendo idênticas (reclusão de 6 a 10 anos), o 
artigo 213 do Código Penal tipificava (previa) 
o crime de Estupro com a seguinte redação: 
Constranger mulher a conjunção carnal...; 
enquanto que o artigo 214 previa o crime de 

Atentado violento ao pudor nos seguintes 
termos: Constranger alguém...  Percebe-se 
que, portanto, para a configuração do crime 
de Estupro exigia-se a conjunção carnal (ato 
sexual pela vias normais, isto é, introdução 
total ou parcial do órgão sexual masculino 
no órgão sexual feminino) entre o homem e a 
mulher mediante violência ou grave ameaça 
provocada pelo sujeito ativo que era neces-
sariamente o homem. Com efeito, nesse con-
ceito, somente o homem poderia ser o sujeito 
ativo direto e somente a mulher poderia ser 
o sujeito passivo do crime, mesmo que fosse 
prostituta ou, até mesmo, esposa do autor da 
ameaça ou violência (entendimento da dou-
trina e jurisprudência). Se tratasse de outro 
ato libidinoso diverso da conjunção carnal, 
deixava de ser estupro e passava a configurar 
o crime de Atentado violento ao pudor, onde 
qualquer pessoa (homem ou mulher) poderia 
ser sujeito ativo ou passivo. Essa realidade 
jurídico-penal, contudo, teve nova configu-
ração a partir do advento da lei supracitada, 
embora a pena, a princípio, seja a mesma: 6 a 
10 anos de reclusão (caput, do art. 213). 

O aludido artigo 213, agora rotulado 
como hediondo, em face da nova lei, passa a 
ter a seguinte redação: Constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir 
que com ele se pratique outro ato libidinoso. 

Portanto, a partir dessa nova redação, 
qualquer pessoa (homem ou mulher) pode 
ser sujeito ativo ou passivo do crime de Es-
tupro. No sistema anterior protegia-se, por 
meio dos crimes sexuais, somente a liber-
dade de opção sexual da mulher. Se o ho-
mem fosse constrangido mediante violência 
ou grave ameaça a praticar conjunção com 
mulher, no máximo configurar-se-ia contra 
a coatora o crime de constrangimento ilegal 
(CP, 146, pena de detenção de 3 meses a 1 
ano ou multa). 

Com essa nova redação, tanto o homem 
pode ser sujeito passivo do crime de estupro, 
como a mulher pode ser sujeito ativo dessa 
mesma modalidade de delito, o que não ad-
mitia antes da alteração. 

Por Alexandre Vieira de Castro.
Acadêmico de Direito da Faculdade de Guanambi e re-
presentante do Jornal DIREITOS na Cidade de Guanambi 

e região – Bahia.

Em tempos do “politicamente correto”, 
qualquer palavra ou ato pode vir a ser enten-
dido como discriminatório. Os departamentos 
de RH, ou mais precisamente, de recrutamento 
e seleção, têm de se preocupar cada vez mais 
com seus anúncios em busca de colaboradores, 
bem como com a condução de suas entrevistas, 
pois palavra por palavra deve ser estudada com 
muito cuidado para não ofender quem quer que 
seja o candidato.

Referências quanto ao sexo, cor, raça, ori-
gem, idade, religião, estado civil, deficiência, 
ou ainda, se é sindicalizado, homossexual, de-
vedor, gordo, fumante, bonito, feio, ou seja, lá o 
que for, podem ser um grande fator para a con-
tratação ou não deste profissional. Estes, diga-
mos, diferenciais podem vir a ser cruciais para 
que o postulante a um cargo venha a ter sucesso 
nos seus anseios — requisitos estes impostos 
não pela empresa, mas, na grande maioria das 
vezes, pelos responsáveis pelo recrutamento e 
seus pensamentos arcaicos e preconceituosos. 
Quem se sentir discriminado pode e deve fazer 
denúncia no Ministério Público do Trabalho 
do município onde está localizada a empresa 
e onde ocorreu o fato, desde que tenha provas 
contundentes ou testemunhas.

Todo o processo de seleção, pressuponho, 
deve ser pautado pela competência e qualifi-
cação de quem está sendo avaliado. E os crité-
rios subjetivos e pessoais do entrevistador? O 
preconceito, ou melhor, a simpatia e a empatia 

deste responsável, como ficam? E se o recruta-
dor estiver em um “mau dia” e a entrevista não 
“rolar” bem, mesmo tendo o candidato feito um 
bom teste? Nunca podemos esquecer que ele 
será o responsável pela chegada e integração 
do novo funcionário e, assim, presume-se que 
o mesmo conheça muito bem o ambiente onde 
o recém-contratado irá atuar e as pessoas com 
quem irá interagir.

Por outro lado, a recíproca é verdadeira. Por 
exemplo: se o entrevistador for da mesma raça, 
cor, idade, religião, preferência sexual do candi-
dato, ou outra característica que os aproximem, 
será que não estará aí ocorrendo também um ato 
discriminatório em relação aos demais concor-
rentes?

Por mais que todos sejam iguais perante a 
lei e que estas possam punir quem não as obe-
deça, sempre é muito difícil provar um ato dis-
criminatório em um processo seletivo.

Por isso, minha recomendação é: seja o 
melhor, se prepare em todos os aspectos, pois 
provar que você foi discriminado é quase im-
possível e, ainda, no caso de uma ação, você 
correrá o risco de ser chamado de incompetente 
e desqualificado para o cargo. Ação esta que, 
provavelmente, será pública e que certamente 
irá cerrar as portas para futuras oportunidades 
que, pode ter certeza, sempre aparecem.

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

sultores Associados, em São Paulo Capital.

Alteração no código Penal
Critérios discriminatórios 
nos processos de seleção

E-mail: alex.ba@hotmail.com
E-mail: sylviaromano@uol.com.br 

O procurador-geral de Justiça, Lidivaldo 
Britto(foto), disse considerar “injusta” a descon-
fiança da população da Região Metropolitana de 
Salvador em relação ao Judiciário baiano. Em 
pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), realizada em sete regiões metropolitanas 
do País, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) é 
apontado como o menos confiável.

“Eu não concordo com essa pesquisa. A po-
pulação ainda considera que nossa Justiça está 
à mercê de interesses políticos e sofre interfe-
rências. Mas o Judiciário age de maneira inde-
pendente desde 2002”, diz Britto. Ele se refere 
à perda de influência do então senador Antonio 
Carlos Magalhães, morto em julho de 2007, so-
bre a Justiça estadual. 

Procurador diz que pesquisa 
sobre Judiciário foi injusta

O deputado Arthur Maia (PMDB) apresen-
tou hoje na Assembléia Legislativa projeto de 
lei que estabelece normas e regulamenta o uso 
de pulseiras e tornozeleiras com sensores ele-
trônicos para o monitoramento de todos os pre-
sos que obtiverem algum benefício para estar 
fora da prisão.

“Infelizmente a escalada da violência im-

põe que legislemos em favor da proteção da 
população”, afirma Arthur acreditando que essa 
lei muito contribuirá para a segurança pública. 
Ele cita os estados de São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais, 
Alagoas e Pernambuco como unidades da fede-
ração que já utilizam o monitoramento eletrôni-
co de presos.

A Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília da Câmara aprovou uma nova versão 
do projeto de lei que regulamenta a união 
estável. O texto exclui do reconhecimento 
jurídico os casais homossexuais. A proposta 
ainda passará por duas outras comissões an-
tes de ser votada em plenário e seguir para 
o Senado. O projeto foi alterado pelo depu-

tado José Linhares (PP-CE), que considera 
que a entidade familiar é necessariamente 
composta por um homem e uma mulher. Li-
nhares, que é padre, avalia que a polêmica 
continuará, mas torce para que as relações 
homoafetivas fiquem fora da lei. Para ele, 
não há rejeição da realidade, mas a fixação 
de regras.

Projeto de lei regulamenta uso de
monitoramento eletrônico para presos

Comissão rejeita união
estável entre casais gays
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Agora que acaba de ser sancionada nova 
lei (Lei n.12.16, de 07 de agosto em curso) 
regulamentadora do Instituto do Mandado de 
Segurança, vale a pena uma breve vista sobre a 
longa história dessa providência jurídica prote-
tora do direito da pessoa, - o MANDADO DE 
SEGURANÇA- que pode ser localizado já no 
direito romano e, mais modernamente no direi-
to francês, aflorado com a evolução Francesa 
de 1789 e mesmo no direito inglês. No Brasil 
com a finalidade processual hoje apresentada, 
foi largamente utilizado o habeas corpus, do 
qual o mais notável dos seus praticantes, foi, 
sem dúvida, RUI BARBOSA, figura de realce 
sempre presente no direito brasileiro, que em 
parecer datado de 1906, defendeu a sua apli-
cação para defesa dos direitos incorpóreos ou 
não, inclusive da posse.

A Constituição Brasileira de 1891, art. 72, 
parágrafo 22, apresentou a feição de manda-
do de segurança ao habeas corpus, através da 
seguinte redação: “Dar-se-á habeas corpus 
sempre que o indivíduo sofrer ou se achar 
em iminente perito de sofrer violência, ou 
coação por ilegalidade ou abuso de po-
der.” João Mangabeira chamou o instituto 
de” Mandado de Segurança” no projeto da 
Constituição de 1934, (até 1914 chama-se 
“Mandado de Garantia”) nome que veio a 
ser aproveitado no art. 133, 3, daquela Car-
ta Política, de 1934, passando então a fazer 
parte do Direito Positivo Brasileiro., situação 
ratificada pela ler n. 191, de 15 de janeiro de 
1936, confirmada pelo Decreto Lei n. 06 , de 
16 de novembro de 1937. Em seguida e du-
rante quase sessenta (60) anos, esteve vigente 
a lei n. 1.533, de 1951, que regulamentou o 
instituto do MANDADO DE SEGURAN-
ÇA, vindo, por último a ser sancionada a lei 
enfocada, de 07 de agosto findante a qual, 
dentre as novidades de traz apresenta a figura 
do Mandado de Segurança Coletivo.

Em verdade, diversas são as alterações 
em relação à legislação anterior, como a pro-
teção também à pessoa jurídica, a equipa-
ração a autoridades os representantes ou 
órgãos de partidos políticos, a impossibi-
lidade do seu uso contra os atos de gestão 
comercial praticados pelos gestores de 
empresas públicas, a possibilidade de sua 
impetração por fax ou outro meio eletrô-
nico, cabimento do recurso de Agravo de 
Instrumento da sentença de primeiro grau 
que deferir ou negar a segurança, apenas 
para exemplificar, entre as diversas inova-
ções, que devem merecer estudo mais espe-
cífico e aprofundado.

Entretanto, o que nos move no momento 
é a criação legal do Mandado de Seguran-
ça Coletivo, que não contava com nenhuma 
previsão legal e assim dizemos e acentuamos 
porque já o Supremo Tribunal Federal inclu-
íra dois verbetes em sua Súmula cuidando do 
tema, especificamente as Súmulas 628 e 630, 
que ostentam respectivamente a seguinte re-
dação “A impetração de mandado de segu-
rança coletivo por entidade de classe em 
favor dos associados, independe de autori-
zação destes – Súmula 628 – e “A entidade 
de classe tem legitimação para o mandado 
de segurança ainda quando a pretensão 
veiculada interesse apenas a uma parte da 
respectiva categoria.” - Súmula 630 -, não 
existindo até então nenhum texto legal a res-
peito. Agora o assunto se encontra normati-
zado pelo art. 21, da atual lei do Mandado de 
Segurança, cuja dicção é posta a seguir: “O 
mandado de segurança coletivo pode ser 

impetrado por partido político com repre-
sentação no Congresso Nacional, na defesa 
de seus interesses legítimos relativos aos 
seus integrantes ou à finalidade partidá-
ria, ou por entidade sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituí-
da e em funcionamento há, pelo menos, 1 
(um) ano, em defesa de direitos líquidos e 
certos da totalidade, ou de parte, dos seus 
membros ou associados, na forma dos seus 
estatutos e desde que pertinentes às suas fi-
nalidades, dispensada, para tanto, autori-
zação especial.” Portanto, a associação não 
só deve ter pelo menos um ano de existência, 
mas deve constar dos seus estatutos a manei-
ra como esse direito será exercido, e mais, o 
uso do chamado remédio extremo, deve ser 
“pertinente às suas finalidades.” Então, 
muitas associações terão que adaptar o seu 
estatuto às exigências legais, isto é, fazendo 
constar entre suas finalidades a possibilidade 
de impetração do “mandamus”, como obri-
gatoriamente devem ser consignados proce-
dimentos respectivos, como seja autorização 
da Assembléia, por exemplo, quorum da As-
sembléia, forma de convocação, votação, e 
outras medidas que Serão verificadas opor-
tunamente. Ademais, a matéria a ser tratada 
há de constar das finalidades da associação 
impetrante., não é, pois, qualquer assunto que 
pode merecer a possibilidade do ajuizamento 
do mandado de segurança coletivo pelas asso-
ciações, Assim como os partidos políticos só 
podem tratar de assuntos “dos seus interesses 
legítimos”, isto é, protegidos legalmente ou 
vinculados à sua finalidade partidária.

O art. 21 citado estampa parágrafo úni-
co e dois incisos; a matéria ainda se estende 
pelo art. 22 e dois parágrafos, o segundo dos 
quais reza que “No mandado de segurança 
coletivo, a liminar só poderá ser concedida 
após a audiência representante judicial da 
pessoa jurídica de direito público, que de-
verá se pronuncia no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas.” Desse modo, somente o repre-
sentante judicial da pessoa jurídica de direito 
público que abrigue a autoridade impetrada, 
será intimada do pedido liminar e, nesse pas-
so, o pedido a respeito só será deferido após 
o decurso do prazo de 72 horas da intimação. 
Esta disposição afasta a possibilidade de 
aplicação do parágrafo 1º. , do art. 1º. , da 
lei em questão, que equipara às autoridades 
os representantes de partidos políticos e pes-
soas jurídicas às pessoas jurídicas de direito 
público, Portanto esta exigência quanto ao 
deferimento liminar, só se aplica às pessoas 
jurídicas de direto público.

Observa-se por fim, que no Mandado de 
Segurança Coletivo, observar-se-ão as de-
mais exigências legais, como as formalidade 
próprias de todas as petições iniciais, a apre-
sentação de petição e documentos em dobro, 
exigindo-se a indicação da pessoa jurídica à 
qual pertence a autoridade coatora. 

Como aqui o nosso escopo foi um enfoque 
voltado para o Mandado de Segurança Cole-
tivo, considerando a ser esta a primeira regu-
lamentação legal do instituto, em outra opor-
tunidade endereçaremos nossas apreciações 
sobre as demais alterações que a nova lei apre-
sente relativamente à lei n. 1.553/1951, que 
realmente merecem estudo mais específico.

Salvador, 26 de agosto de 2009.

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado - Membro do Instituto dos advogados 

Brasileiros, Conselheiro Nato da OAB/BA e representante 
do Jornal DIREITOS em Salvador – Bahia.

Mandado de 
segurança Coletivo

E-mail: ecb@britocunha.com.br

Desempregados podem ser presos
Considerado uma afronta à liberdade individual, o crime de vadiagem, que 

pune pessoas desocupadas, é previsto no artigo 56 da Lei de Contravenções Penais 
e está sendo usado pela polícia de Assis, no interior. Em 30 dias, 51 pessoas foram 
fichadas pela polícia e são monitoradas pela prefeitura. Elas terão 30 dias para 
conseguir emprego ou poderão ser presas. 

Essa condição de superioridade labo-
ral, tem ensejado algumas críticas quanto 
a conduta, igualmente constrangedora, mas 
que se encobertariam pela ausência de ti-
picidade, como é o exemplo de padres que 
assediam fiéis, ou do pai que assedia sua 
própria filha. Estes exemplos não seriam 
considerados típicos pelo art. 216A do Có-
digo Penal, por ausência do elemento “su-
perior hierárquico”, com fulcro no princí-
pio do nulla poena sine lege.          

O assédio sexual é, dessa forma, um 
delito próprio pois exige a superioridade 
hierárquica ou ascendência estando direta-
mente ligado a condição laboral pública ou 
privada; formal, por não exigir um resulta-
do naturalístico, mas sim a mera conduta 
do agente; doloso, não admite a forma cul-
posa; de consumação instantânea e pluris-
subsistente, podendo ser praticado em mais 
de um ato.  

Via de regra é de ação penal privada, 
que se processa mediante queixa-crime, 
nos termos do artigo 225 do Código Penal, 
podendo ser pública condicionada a repre-
sentação se o ofendido tiver a condição de 
miserabilidade. Em havendo crime com-
plexo, com resultado morte ou lesão grave, 
a ação penal será pública incondicionada.

Pelo exposto, percebemos que o delito 
tipificado no art. 216 A do Código Penal, 
está mais relacionado com o direito laboral 
do que com a área criminal, mesmo assim, 
o legislador insiste em conceder a proteção 
criminal a conduta que poderia ser melhor 
resolvida na área cível, trabalhista ou ad-
ministrativa. Não estamos aqui discutindo 
a importância dos bens jurídicos tutelados, 
a saber: a honra e a liberdade nas relações 
sexuais, ou ainda a dignidade nas relações 
laborais, mas sim a forma em que ele está 
sendo protegido, ou seja a desnecessidade 
da tutela penal para proteger os bens jurí-
dicos referidos.

Não se diga que o direito penal encon-
tra-se à mercê de bem jurídicos dessa cate-
goria pois, os artigos 146 (constrangimen-

to ilegal), 147 (ameaça), 215 (posse sexual 
mediante fraude, 217 (sedução) e outros, já 
tutelam a liberdade sexual. 

Fica a pergunta: Há necessidade de 
mais um delito dessa natureza? O direito 
penal é a melhor forma de tutela desse bem 
jurídico? ou a nova roupagem do delito de 
assédio sexual trará apenas uma proteção 
simbólica, já que estamos diante de um de-
lito que, em tese, admite a suspensão con-
dicional do processo de acordo com o art. 
89 da lei 9.099/95.

A tutela penal não irá diminuir a in-
cidência desse delito, mais penas não sig-
nificam menos delitos, mas apenas mais 
tipos; de sorte que, mais um delito no có-
digo penal não dará a proteção necessária 
à liberdade sexual, mas sim, nos parece, 
uma proteção meramente simbólica e sem 
a efetividade esperada . 

O direito penal da atualidade está ali-
cerçado dentro de um pensamento minima-
lista, ou seja, a utilização do direito penal 
apenas em ultima ratio, tendo, portanto, um 
caráter subsidiário, secundário, residual... 
Logo, a proteção penal não deve a primei-
ra forma de proteção a bens jurídicos, mas 
sim a última.

Pelo exposto, fácil é discordar vee-
mentemente da proteção penal para o delito 
de assédio sexual pelo caráter meramente 
simbólico, sem real efetividade, trazido 
pelo direito penal, que nunca foi e nunca 
será a solução para os problemas da nossa 
sociedade.  

Por Fabiano Pimentel. 
Advogado UFBA. Mestrando em Direito Público pela 
UFBA. Professor de Direito Processual Penal da Faculda-
de 2 de Julho e da Faculdade de Direito das Faculdades 
Integradas da Bahia. Professor do Curso de Pós-gra-
duação em Ciências Criminais da UNIFACS. Professor 
da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da 
Bahia e da Escola Superior de Advocacia - ESAD. Espe-
cialista em Ciências Criminais pela UFBA e Criminalista 

em Salvador – Bahia.

1 Queiroz, Paulo. Do caráter subsidiário do direito 
penal. Belo Horizonte: Del-rey, 2002.

O Crime de assédio 
sexual e a tutela penal 
simbólica (FINAL)

E-mail: fabianopimentel@hotmail.com 
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Foi aprovado por unanimidade 
na Comissão de Família e Segurida-
de Social da Câmara dos Deputados 
o Estatuto das Famílias, de autoria 
do deputado federal Sérgio Carneiro 
(PT/BA), elaborado pelo IBDFAM - 
Instituto Brasileiro de Direito de Fa-
mília -, que reúne as melhores cabe-
ças do direito de família do Brasil.

Na prática, o projeto retira do 
campo do Código Civil a legislação 
referente ao direito de família, que 
passa a ter um Estatuto nos mesmos 
moldes do da Criança e Adolescente e 

do Idoso. A proposta foi aprovada por 
unanimidade depois de um discurso 
do parlamentar baiano, defendendo a 
modernização que o projeto propõe.

Sérgio lembrou que o Brasil ti-
nha um Código Civil de 1916 que 
o regime militar quis modernizar, 
mandando para a Câmara, em 1975, 
um projeto que, no entanto, ficou 
engavetado até 2000. Quando a ma-
téria finalmente entrou em vigor, em 
2002, estava defasado, sendo an-
terior à Lei do Divórcio, de 77, e à 
Constituição, de 88.

O Grupo de Trabalho de Consoli-
dação das Leis aprovou Projeto de Lei 
4343/08, do deputado Sérgio Barradas 
Carneiro (PT/BA), que consolida no 
Código Civil leis relativas ao direito 
de família e aos condomínios de edifi-
cações e incorporações imobiliárias. 

O relator, deputado Regis de Oli-
veira (PSC-SP), esclareceu que a con-
solidação apenas unifica as leis sobre 
o tema, sem nada acrescentar ou reti-
rar com relação ao conteúdo das leis. 
Ele apresentou parecer pela aprovação 
da proposta, com emendas. 

De acordo com o relator, a conso-
lidação relativa ao direito de família é 

especialmente bem vinda, pois facilita 
a apreensão do texto. “A lei, além de 
norma, é comunicação. Assim, torna-se 
mais eficaz na medida em que é mais 
clara e acessível a todos”, explicou. 

Entre as mudanças propostas por 
Oliveira no texto, está a retirada da 
revogação das Leis 1110/50 (sofre os 
efeitos civis do casamento religioso) 
e 8971/ 94 (sobre o direito dos com-
panheiros a alimentos). Ele explicou 
que elas não foram consolidadas na 
proposta e, portanto, não podem ser 
revogadas. 

O relator apresentou o restante 
das emendas para adequar melhor o 

texto à Lei 95/98, que determina e re-
gulamenta a consolidação das leis. 

O presidente do grupo de traba-
lho, deputado José Mentor (PTSP), 
disse que conversou com o presidente 
da Câmara, Michel Temer, e com o 
presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJ), 
deputado Tadeu Filippelli (PMDB-
DF), para agilizar a votação das pro-
postas que o grupo já encaminhou. 

Mentor anunciou que o grupo 
deve ampliar o leque de matérias de 
consolidação. O projeto ainda precisa 
ser votado na CCJ e no Plenário da 
Câmara.

O Projeto de Lei 5229/09, do Senado, determina que 
a prescrição de um ato ilícito será interrompida na data em 
que a ação judicial for proposta, desde que a citação tenha 
sido providenciada pelo interessado. 

A proposta altera o artigo 202 do Código Civil. O texto 
atual diz que a prescrição será interrompida pelo despacho 
do juiz que ordenar a citação. 

De acordo com o autor da proposta, senador De-

móstenes Torres (DEM-GO), a demora na tramita-
ção na Justiça pode fazer com que haja a prescrição 
mesmo que a ação tenha sido proposta em tempo 
hábil. O projeto restabelece dispositivo do Código 
de Processo Civil (art. 219, § 1º), revogado pelo 
novo Código Civil. 

O projeto tramita em caráter conclusivo, em regime de 
prioridade, e será analisado.

Comissão da Câmara 
aprova projeto de

Estatuto das Famílias

Grupo aprova consolidação de 
leis sobre família e condomínios

Projeto antecipa interrupção
de prescrição de atos ilícitos

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE AGOSTO DE 2009
1-D; 2 – D; 3- A; 4- A e 5- A

Estatuto da OAB/Código de Ética
1ª Questão: Durante a audi-

ência, o Dr. Jonas percebeu que a 
demanda poderia ser facilmente re-
solvida com um acordo. No entanto, 
seu cliente estava excessivamente 
nervoso para aceitar a proposta e, 
do outro lado, o advogado da parte 
adversa exagerava na litigiosidade. 
Convicto de que o diálogo é sempre 
o melhor caminho, ele decidiu que 
encontraria uma solução a demanda. 
Assim, na manhã seguinte, telefo-
nou para a parte contrária e se esfor-
çou para mostrar-lhe que o melhor 
caminho seria um acordo. Seu ato 
constitui:
a) exercício regular da profissão, 

cumprindo o dever ético de bus-
car a conciliação.

b) exercício de prerrogativa pro-
fissional, embora sem constituir 
qualquer dever ético.

c) infração disciplinar punível com 
censura, cumulável com multa.

d) infração disciplinar punível com 
suspensão, cumulável com multa.

2ª Questão: Uma oportunida-
de de ouro surgiu para o Dr. Benito 
Quinquela Martin. Por meio de um 
contrato de merchandising, ele po-
derá aparecer no último capítulo da 
novela “Cruéis Crueldades”. Seria 
assim: para tirar da cadeia o galã 
Lindomar Lindo, a heroína iria ao 
escritório do Dr. Benito e o contra-
taria. Haveria cenas da estrutura do 
escritório, de seus principais clien-
tes e, por fim, ele faria pessoalmen-
te, e em nome próprio, o papel do 
advogado vencedor. Diante dessa 
proposta, Lindomar:
a) pode aceitar, mas deve informar 

seu nome completo e número de 
ordem, além de não permitir que 
sejam feitas cenas da estrutura 
do seu escritório.

b) pode aceitar, mas não pode in-
formar seu nome completo e 
número da ordem, embora possa 
permitir que sejam feitas cenas 
moderadas da estrutura do seu 
escritório.

c) pode aceitar, devendo informar 
seu nome completo e número 
da ordem, podendo permitir que 
sejam feitas cenas moderadas da 
estrutura do seu escritório.

d) não pode aceitar: não é lícito ao 
advogado servir-se de contrato 
de merchandising para anunciar 
seus serviços

3ª Questão: Publicou a Folha 
on line em 19 de novembro de 2006: 
“ O advogado americano Charles 
Musslewhite publicou anúncios pu-
blicitários em que convidava fami-
liares das vítimas do acidente com o 
Boeing da Gol para uma reunião que 
aconteceria no dia 08 de novembro, 
no município capixaba de Cachoei-
ro de Itapemirim (ES). Musslewhite 
prometia fornecer orientação jurídi-
ca para que as famílias ou os repre-
sentantes legais dos mortos abrissem 
processo indenizatórios.” Sobre esse 
fato, é CORRETO afirmar que:
a) somente brasileiros, regularmen-

te inscritos na OAB, podem pra-
ticar os atos privativos de advo-
cacia no território nacional.

b) advogados estrangeiros, desde 
que regularmente inscritos no 
órgão de classe de seu país de 
origem, podem praticar atos pri-
vativos de advocacia no territó-
rio nacional.

c) advogados estrangeiros, devida-
mente autorizados pela OAB, po-
dem praticar os atos privativos de 
advocacia no território nacional.

d) advogado estrangeiros, devida-
mente autorizados pela OAB, 
podem oferecer, exclusivamen-
te, consultoria sobre o Direito de 
seu país ou Estado de origem.
4ª Questão: João acusou sua 

esposa, Maria, de adultério. Maria 
procurou a Dra. Capitu e lhe con-
tou como os fatos se passaram, mas 
não a contratou, julgando elevado 
o valor dos honorários. Sabendo da 
história, João procura a Dra. Capitu 
e lhe diz que aceita pagar o mesmo 
valor para que ela o defenda. Nesse 
contexto, a advogada:
a) pode aceitar a causa, embora 

deva resguardar o segredo pro-
fissional e as informações reser-
vadas ou privilegiadas que lhe 
tenham sido confiadas.

b) pode aceitar a causa, não haven-
do falar em segredo profissional, 
já que não foi contratada por 
Maria.

c) deverá declinar seu impedimen-
to ético por ter tomado conheci-
mento do fato em consulta.

d) deverá notificar Maria para que 
exerça seu direito de preferência 
à contratação, sob pena de assu-
mir a defesa de João, resguarda-
das as informações reservadas 
e privilegiadas que lhe tenham 
sido confiadas.

1- Ad Gloriam = Pela glória.
2- Ad Libitum = À vontade, arbítrio.
3- Ad Necessitatem = Por necesidade.
4- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar.
5- Autorictas = Autorização
6- Busilis = O ponto inteligível de uma questão.
7- Cuique Suum Tribuere = Dar o seu dono a seu dono
8- De visu = De vista

9- Datio In Solutum = Dação em pagamento
10- Ex Empto = Que é decorrente de compra.
11- Facies = Forma exterior.
11- Ficta Possessio = Posse fictícia.
12- Imperium = Império
13- Ictu Oculi = Num golpe de vista
14- Intentio Legis = Vontade da lei.
15-Pro Misero = a favor do miserável. 



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2009 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
09

Superlotação, forma de convivência 
sub humana, maus tratos, indivíduos que 
cometem delitos graves no mesmo ambien-
te daqueles que cometem delitos de peque-
no potencial ofensivo, falta de atividades 
e projetos de ressocialização dos detentos 
dentre outras “mazelas” revelam a total fa-
lência do sistema prisional brasileiro.  

Não resta dúvida que o sistema prisio-
nal do Brasil é inadequado e são poucos 
os exemplos positivos a serem destacados 
com relação à sua extrutura. Essa decadên-
cia afeta diretamente a credibilidade do 
poder judiciário, gerando ante a sociedade 
o sentimento erroneo e negativo de que o 
papel de custódia prisional não está sendo 
efetuado de forma positiva por culpa do 
poder judiciário.

Todavia, cabe ao Estado, através do 
poder judiciário, o papel de julgamento e 
aplicação da pena do índividuo conside-
rado culpado após o devido processo le-
gal. Assim como não há dúvida, de que 
o Estado é soberado no papel de julgar e 
de sentenciar, só a ele é possível aplica-
ção do poder de coerção com objetivo de 
constituir a convivência pacífica da cole-
tividade. 

Dentre as mais diversas definições de 
“Estado” podemos identifica-lo como sen-
do a personalização do governo da socieda-
de soberana. Isso implica no entendimento 
de que o Estado, enquanto instituição, cor-
responde ao poder constituído por meio de 
um processo histórico e político, baseado 
em prerrogativas previamente estabeleci-
das através de uma constituição que procu-
ra sistematizar princípios que norteiam o 
sistema jurídico da nação. Nas palavras do 
jurista Goffredo da Silva Telles Jr., autor 
da celebre Carta aos Brasileiros, durante 
a ditadura, o Estado seria uma “condição 
onde reina o Poder das convicções que ins-
piram as linhas mestras da política nacio-
nal. Reina o senso grave da ordem, que se 
acha definido na constituição”.

Por outro lado, esse mesmo Estado/
condição, possui através destas prerrogati-
cas políticas/jurídicas, sua parcela prática, 

administrativa, que não seria o poder em si 
mesmo. Seria o Estado investidor, com de-
ver de transformar essa prerrogativa de Es-
tado soberano em ações voltadas a consti-
tuir uma situação administrativa e política 
capaz de sanar os problemas provenientes 
da convivência em sociedade. Assim, cabe 
ao Estado efetuar ações tais como: Coleta, 
gestão e aplicação dos impostos, gestão de 
pessoal a serviço do Estado e em particular 
a gestão da custódia dos indivíduos con-
denados.

É nesse momento que o Estado falha, a 
sua soberania é incontestável. No entanto, 
no momento da aplicação desta soberania 
o “Estado Administrativo” se demonstra 
falho, corrupto, ineficaz, incompetente. 
Desta forma, a decadência e total falência 
do sistema prisional brasileiro é fruto des-
ta ineficácia político/administrativa, reve-
lando que os problemas de gerenciamento 
ocorridos no sistema de custódia de conde-
nados é muito mais político que jurídico.

O atual sistema carcerário brasileiro 
é um verdadeiro “barril de pólvora”, cujo 
pavil encontra-se aceso e causará um es-
touro de consequencias drásticas. Não há 
como se falar em recuperação de presos 
diante do cenário desolador das cadeias, da 
superlotação, da falta de atividades para os 
detentos, dentre outros vários pontos ne-
gativos.

Esse cenário, não é culpa exclusiva 
do poder judiciário, os investimentos em 
novos presídios, aquisição de aparelha-
mento e de pessoal, para atuar no setor 
prisional, deve partir do Estado/adminis-
trativo. Os recursos orçamentários exis-
tem, pois o Estado arrecada os impostos, 
o que falta é vontade política e compe-
tência administrativa, no sentido de de-
senvolver ações objetivando minimizar o 
quadro de total falência do sistema pri-
sional brasileiro. 

Por Alexandro Portela Soares.
Acadêmico de Direito e representantes do Jornal DIREITOS 

na UNIME – Itabuna – Bahia
E-mail: apsita@hotmail.com 

Outros Textos em: http://alexandroportela.blogspot.com

Sistema prisional brasileiro:
Uma situação crônica de falência

E-mail: apsita@hotmail.com 
Outros Textos em: http://alexandroportela.blogspot.com

O presente artigo propõe uma alusão ao pa-
pel da comunicação na construção da cidadania 
brasileira e da democracia. Segundo Benevides 
(1991) a institucionalização de práticas partici-
pativas (visto que a mídia constitui-se ao mesmo 
tempo em um campo de produção e recepção 
da própria comunidade e suas especificidades 
identitárias) permite que o cidadão se interesse 
diretamente pelos assuntos que lhe dizem respei-
to e, sobretudo, mantenha-se informado sobre os 
acontecimentos de interesse pessoal.

O acesso e o direito à informação (acesso 
garantido por lei Constitucional no artigo 5º da 
Constituição Federal) tornam-se requisitos bá-
sicos para o exercício da cidadania. De acordo 
com Lafer (1991), “o direito à informação é uma 
liberdade democrática destinada a permitir uma 
autônoma e igualitária participação dos indiví-
duos na esfera pública”. A relação entre direito 
à informação e democracia pressupõe contínua 
fidedignidade e transparência nas informações 
transmitidas pelos “mass media” (meios de co-
municação de massa). 

Nesse ínterim, tendo em vista que o grande 
compromisso dos veículos de comunicação é o 
de denunciar toda e qualquer forma de injus-
tiça e opressão na sociedade, a mídia tem pa-
pel fomentador no processo democrático e de 
formação do cidadão, bem como os veículos de 
comunicação de massa reforçam a luta pelos di-
reitos e garantias constitucionais.

Segundo o autor Rudolf Von Ihering, em 
seu livro “A Luta Pelo Direito”, o direito não 
consiste puramente em uma teoria, mas uma 
força viva. Dessa forma, a busca pelo cumpri-
mento do mesmo se dá a partir do conhecimen-
to e perquirição de meios para se engajar na luta 
pelo Direito: à democracia, à liberdade de opi-
nião, à igualdade e justiça e etc.

A mídia, ao constituir-se como um “quarto 
poder” torna-se uma instituição política e, so-
bretudo como pressuposto à democracia; haja 
vista que a adjetivação “democrática” é confe-
rida apenas às sociedades em que se percebe a 
livre manifestação do pensamento. 

É salutar questionar como a mídia pode re-

forçar o poder normativo do preâmbulo cons-
titucional que define o país como um Estado 
democrático e assegura os principais direitos, 
entre eles o de igualdade e justiça e liberdade.

“O campo da comunicação social 
não se constitui apenas num lugar de 
‘acolhimento’ das compreensões e 
os processo de interação social, em 
torno das quais se estabelecem e se 
articulam as compreensões e os pro-
cessos de interação social. Pelo con-
trário, este campo se destaca como 
agente que, dispondo de regras e po-
deres específicos, dá conta de operar 
a própria construção dos sistemas de 
representações. 

(FAUSTO NETO, 1991, p.13)”.

Portanto, faz-se mister uma conceituação 
tanto do papel midiático quanto da própria de-
finição de democracia e de como esse assunto 
é tratado à luz do Direito. A partir desse apro-
fundamento teórico, e, baseado principalmente 
pelo preâmbulo da Constituição de 1988 que 
define: “Nós, representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destina-
do a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a jus-
tiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a prote-
ção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”; 
bem como no Artigo 5º da Constituição Brasi-
leira espera-se um auxilio maior na perquirição 
do papel dos “mass media” como fomentadores 
do processo democrático.

Por Camila Oliveira.
Graduada em comunicação social pela UESC, 

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

O papel da mídia como fomentadora
do processo democrático e de 
construção da cidadania à luz 
do preâmbulo constitucional

E-mail: camimeira@gmail.com 

A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) aprovou o projeto de 
lei da Câmara que aumenta para 70 anos a 
idade a partir da qual se torna obrigatório 
o regime de separação bens no casamen-
to. Atualmente, o Código Civil impõe esse 
regime às pessoas que se casarem com 
idade superior a 60 anos. 

O texto (PLC 7/08) segue agora para 
decisão final em Plenário e caso aprovado, 
será enviado para sanção presidencial. Na 
CCJ, coube ao senador Álvaro Dias (PS-
DBPR) apresentar o relatório que orientou 
o exame da matéria, como substituto de 

Valdir Raupp (PMDB-RO). A recomenda-
ção foi pela aprovação. 

A senadora Maria do Carmo Alves 
(DEM-SE), relatora inicial da proposição 
e citada no relatório, avaliou como um 
anacronismo impor a pessoas maiores de 
60 anos restrições com respeito ao regime 
de bens no casamento, “haja vista sua ple-
na capacidade para exercer os atos da vida 
civil”. Nos termos vigentes, a escolha do 
regime de bens no casamento é de livre 
escolha dos nubentes. 

Quando o casal não manifesta op-
ção, a lei determina que fique valendo 

o regime de comunhão parcial de bens, 
desde que nenhum dos noivos esteja 
sujeito a qualquer das cláusulas que 
obriga o regime de separação, entre 
as quais a idade acima de 60 anos ou 
quando qualquer um dos membros do 
casal dependa de autorização judicial 
para se casar. 

Ao justificar o projeto na Câmara, a 
autora, deputada Solange Amaral (DEM-
RJ), argumentou que o aumento da expec-
tativa de vida da população exige a atu-
alização do Código Civil com relação ao 
regime de bens do casamento.

Ampliada idade que 
obriga separação de 
bens em casamentos
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Câmara vai acompanhar depósito do FGTS nas contas dos servidores
Para aprovar o projeto de lei 

23/09, de que autoriza a Prefeitura 
de Itabuna a parcelar débitos com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), a Câmara de Vereado-
res vai exigir a individualização dos 
depósitos nas contas dos servidores. 
Nesta segunda-feira (14), na Sala 
das Comissões Técnicas, vereadores 
obtiveram detalhes sobre a gestão do 
FGTS, informações transmitidas pelo 
gerente da Caixa Econômica Federal, 
Claudeir Pereira da Silva. 

O presidente das Comissões, ve-
reador Wenceslau Júnior (PCdoB), 
observou que a repactuação do FGTS 
deve servir “não apenas para que o 
município obtenha a Certidão Ne-
gativa de Débito, mas também para 

que regularize sua situação perante 
o servidor”. Em resposta, o gerente 
da CEF esclareceu que o governo 
deverá fazer a individualização dos 
depósitos, sob pena de continuar fi-
gurando como inadimplente.

A CEF, inclusive, oferece um 
sistema para facilitar a identificação 
dos valores devidos a cada funcio-
nário. Um aplicativo ajuda no cálcu-
lo, já que muitas vezes é necessário 
atualizar valores expressos em dife-
rentes moedas. Em alguns casos, a 
CEF sugere que o município busque 
informações sobre o servidor junto 
ao Ministério do Trabalho, utilizan-
do a Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais).

Para parcelar os débitos com o 

Fundo de Garantia, o governo muni-
cipal pleiteia um convênio no valor 
de R$ 21.178.196,95, que deverá ser 
quitado em 137 parcelas mensais. O 
projeto de lei 23/09 determina que a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias pre-
veja dotações específicas para quitar 
o débito.

Wenceslau Júnior, que presidiu a 
reunião desta segunda-feira – da qual 
também participaram os vereadores 
Claudevane Leite (PT) e Raimundo 
Pólvora (PPS) – salientou que pre-
tende envolver os servidores na dis-
cussão da proposta. Nos próximos 
dias, serão convocados os sindicatos 
que representam o funcionalismo do 
município para uma sessão especial 
sobre o tema.

Na última quinta-feira, 17, 
na Câmara Municipal de Itabu-
na, realizou-se uma audiência 
pública sobre o Plano Plurianual 
do quadriênio 2010-2013, que 
está em tramitação. Na ocasião, 
estiveram presentes, além do 
presidente Clóvis Loiola (PPS), 
os vereadores Ricardo Bace-
lar (PSB), Claudevane Leite 
(PT) e Roberto de Souza (PR). 
Compareceram também Rober-
to Mendonça, representante do 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, e estudantes da UNIME.

O principal tema discutido na 
audiência foi a situação do meio am-
biente em Itabuna. Roberto Mendon-
ça defendeu que a gestão ambiental 
é estratégica em qualquer município 
e que é imprescindível a criação de 
uma secretaria exclusiva para que au-
mente os recursos nesta área. Expla-
nou também a importância do plano 

municipal de recursos hídricos e do 
zoneamento ecológico.

O vereador Claudevane Leite 
concordou que é necessária maior re-
presentação para o meio ambiente e 
é preciso pensar em sustentabilidade 
para o presente. A poluição visual das 
placas institucionais situadas na mar-
gem do Rio Cachoeira foi questio-
nada pelo vereador Ricardo Bacelar. 
Ele ainda pontuou o reaproveitamen-

to do sangue dos animais do ma-
tadouro, que não é mais lançado 
no Rio.

Roberto de Souza (foto) sa-
lientou que é preciso maior res-
ponsabilidade sócio-ambiental, 
principalmente na recuperação 
do Rio Cachoeira. “Itabuna pre-
cisa de planejamento e projetos 
para o rio, que está sendo des-
truído com o impacto da ação 
humana e o lançamento de lixo 
e esgotos urbanos no seu leito”, 
disse Souza.
Os vereadores salientaram a im-

portância da participação da socieda-
de civil nos debates, já que é impor-
tante dar um perfil democrático ao 
planejamento das ações do governo. 
O prazo para apresentação de emen-
das é até o dia 28 e devem ser en-
caminhadas à Secretaria Parlamentar 
por vereadores, mesa diretora, enti-
dades e cidadãos.

Câmara discute Meio Ambiente
de Itabuna no Plano Plurianual

Já está disponível no site do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia uma nova ferramenta que 
vai agilizar a prestação dos servi-
ços àqueles que buscam a Justiça 
Eleitoral do Estado: é o Título 
Net. Por meio do sistema, fruto 
de projeto do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), os cidadãos re-
alizarão um pré-atendimento na 
internet, através do qual podem 
requerer alistamento, transferên-
cia do título e revisão eleitoral.

O requerimento é feito por 

um link na página do TRE (www.
tre-ba.gov.br), onde o cidadão pre-
encherá todos os dados solicitados 
e receberá um número de proto-
colo. Portando este protocolo e os 
documentos que comprovem os 
dados informados, terá o prazo de 
5 (cinco) dias para comparecer à 
unidade da Justiça Eleitoral (cartó-
rio eleitoral, central de atendimento 
ou posto SAC), a fim de concluir o 
atendimento. Caso o cidadão não 
compareça no prazo mencionado, o 
procedimento tornar-se sem efeito.

A Associação Brasileira dos 
Magistrados, Procuradores e Pro-
motores Eleitorais (Abramppe) e 
a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) entendem que as regras 
das eleições estão ameaçadas por 
inconstitucionalidades no texto da 
reforma eleitoral (PLC 141/2009) 
aprovado pela Câmara dos Depu-
tados. Nota pública assinada pelo 
juiz Márlon Jacinto Reis, presi-
dente da Abramppe, e Marcus 
Vinícius Furtado Coelho, coorde-

nador de direito eleitoral da OAB, 
condena os limites ao uso da in-
ternet. O projeto impede a emis-
são de juízos favoráveis ou desfa-
voráveis a candidatos, partidos e 
coligações. “Essa medida sufoca 
a liberdade de crítica das ativi-
dades de comunicação realizadas 
por meio da internet”, afirmam. 
Segundo a nota, a regra deveria 
limitar-se a proibir expressamente 
o tratamento privilegiado a candi-
dato, partido ou coligação.

TJ promove juízes no Estado
Cerca de 80 juízes de entrância inicial ganharam ontem elevação na car-

reira para entrância intermediária. Juízes substitutos passam para titulares e 
ocuparão as vagas que serão deixadas pelos colegas que foram promovidos. A 
promoção, no entanto, não aumentou o número de magistrados no Estado.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça (TJ), a Bahia 
tem os próximos dez anos para dobrar o número de juízes. O período 
corresponde ao da implantação da Lei Orgânica do Judiciário (em vigor 
desde maio do ano passado), que exige o aumento do número de magis-
trados no Estado para 1,2 mil. A Tarde.

Eleitor baiano pode 
pedir título via internet

Projeto de reforma eleitoral fere 
a Constituição, dizem entidades


