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ENTREVISTA

DIREITOS - O que é a maçonaria? 
Quais são os seus objetivos? E quem 
pode compô-la?

José Carlos Oliveira - Inicialmente, 
meu caro amigo Vercil, quero, mais uma 
vez, agradecer-lhe a oportunidade de, fa-
lando sobre maçonaria, participar de tão 
expressivo meio de comunicação que é o 
jornal DIREITOS.

Por definição, Maçonaria é uma insti-
tuição que tem por objetivo tornar feliz a 
humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoa-
mento dos costumes, pela tolerância, pela 
igualdade, pelo respeito à autoridade e a 
crença de cada um. É universal, não tem 
preconceito de raça, cor nem religião.  
Proclama a crença em Deus, a quem de-
nomina Grande Arquiteto do Universo.

Vale ressaltar que a prática da tole-
rância, preconizada pela maçonaria, não 
significa tolerância com a injustiça social 
nem o abandono ou enfraquecimento de 
convicções pessoais. Mas sim, respeito, 
aceitação e reconhecimento à rica diver-
sidade das culturas do nosso mundo; às 
formas de expressão e maneiras de ser; 
é reconhecer a harmonia na diferença; é 
aceitação do direito do livre conhecimen-
to; de comunicação; de liberdade de pen-
samento; de consciência e de credo; é não 
imposição de nossos pontos de vista aos 

O entrevistado desta edição do jornal DIREITOS é José Carlos 
Oliveira, 33º, advogado militante, Grande Inspetor Litúrgi-
co da 3ª Região Litúrgica da Bahia, membro ativo e regular 

das Augustas e Respeitáveis Lojas Maçônicas Areópago Itabunense 
e Acácia Grapiúna, sediadas em Itabuna, praticantes do Rito Esco-
cês Antigo e Aceito, filiadas à Grande Loja Maçônica do Estado da 
Bahia (GLEB). Ele discorrerá, entre outras coisas, sobre os objetivos 
da maçonaria, a não aceitação das mulheres em seus quadros, bem 
como o lançamento da pedra fundamental do templo da 3ª loja ma-
çônica de Itabuna – Acácia Grapíuna, ocorrido no último dia 14 de 
agosto, com previsão de conclusão em maio de 2011.

com o Grande Inspetor Litúrgico da 3ª Região Litúrgica da Bahia, José Carlos Oliveira 

“Nosso Município conta com 
mais de 200.000 habitantes 
e cerca de 300 maçons”
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outros; é, sobretudo, uma atitude ativa, 
preparada pelo reconhecimento dos direi-
tos humanos universais e liberdades fun-
damentais dos outros. 

Para fazer parte da maçonaria exige-
se que o candidato seja livre e de bons 
costumes e que tenha condições de arcar 
com o ônus correspondente à sua filiação.  
A liberdade exigida é que o candidato não 
seja escravo de vícios.

DIREITOS - Por que essa ligação 
dos maçons com o bode? Um ateu 
pode ser maçon?

JCO - Segundo o escritor maçônico 
José Castellani, a origem desta deno-
minação data do ano de 1808. Por volta 
do ano 36 vários Apóstolos saíram pelo 
mundo, a fim de divulgarem o cristianis-
mo. Alguns foram para o lado judaico da 
Palestina. E lá, curiosamente, notaram 
que era comum ver um judeu falando 
ao ouvido de um bode, animal muito co-
mum naquela região. Procurando saber 

o porquê daquele monologo, foi difícil 
obter resposta até que Paulo, o Apóstolo, 
conversando com um Rabino de uma al-
deia, foi informado que aquele ritual era 
usado para expiação dos erros. Mas por 
que o bode, quis saber Paulo? - Como o 
bode nado fala, o confesso fica seguro de 
que seus segredos não serão revelados, 
respondeu-lhe o Rabino. 

No início do século XIX, na França, os 
inquisidores prenderam vários maçons, 
submetendo-os a torturas. Certo dia um 
inquisidor chegou para seu superior e 
disse-lhe: “Senhor, esse pessoal parece o 
bode, por mais que os flagele nada dizem”.  
Daí em diante os inquisidores passaram 
a chamar todos os maçons de bode.   

A maçonaria dá liberdade ao maçon 
para contestar o que bem entender, com 
exceção de um princípio que ela conside-
ra absoluto: A EXISTÊNCIA DE DEUS, 
a quem denomina Grande Arquiteto do 
Universo.  Por esta razão o ateu não po-
derá nela ser iniciado. 

DIREITOS – No último dia 14 de 
agosto, com a presença do Grão Mes-
tre Itamar Assis Santos, foi lançada 
a Pedra Fundamental de mais uma 
loja – a Acácia Grapiúna. A cidade 
estava precisando de uma 3ª loja ma-
çônica?

JCO - Sim. Itabuna comporta até 
outras Lojas Maçônicas além das três já 
existentes. Nosso Município conta com 
mais de 200.000 habitantes e cerca de 
300 maçons.  Como sabemos que 1,6% por 
cento da população do Brasil tem condi-
ções de pertencer à Maçonaria, Rotary 
e Lions. Como estas três instituições so-
mam, em nossa cidade, apenas cerca de 
500 pessoas, ainda estão sobrando 2.700 
pessoas.  Se destas tirarmos 1.700 mulhe-
res ainda sobrarão 1.000 homens, dentre 
os quais não será difícil buscar candida-
tos para a formação de mais duas ou três 
Lojas Maçônicas. 

Quanto ao Templo da nova Loja, a 
Acácia Grapiúna, sua conclusão está pre-
vista para 2011 e pretendemos que seja, 
se não o maior, mas um dos mais bonitos 
da Bahia.

DIREITOS - O Senhor acredita 
que, em um breve espaço de tempo, 
a exemplo de outras instituições, o 
Rito Escocês Antigo e Aceito permi-
tirá o ingresso de mulheres em seus 
quadros?

JCO - Já existem Lojas Maçônicas Fe-
mininas, inclusive no Brasil. Contudo os 
tradicionais Ritos Maçônicos, a exemplo 
do Rito Escocês Antigo e Aceito, que prati-
camos, não aceita a iniciação de mulher.

Como as constituições ocidentais e de 
todos os povos que proclamam a igualda-
de de direitos entre homens e mulheres, 
estas passaram a ocupar os mesmos es-
paços e cargos que os homens onde assim 
se proclama. O Rotary, por exemplo, que 
vinha resistindo à entrada de mulheres 
em seus quadros, quedou-se em 1989, 
quando da tri anual reunião de seu Con-
selho de Legislação em Singapura. Com 
o Rito Escocês Antigo e Aceito, acredito, 
será uma questão de tempo, porém, para 
tanto, terá que haver demonstração de 
interesse da quebra desse tabu pelas mu-
lheres.

“Para fazer parte da maçonaria exige-se que 
o candidato seja livre e de bons costumes 
e que tenha condições de arcar com o ônus 

correspondente à sua filiação”

Um projeto, que está para ser votado na 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado, po-
derá diminuir um pouco as diferenças de di-
reitos que homens e mulheres têm quando se 
tornam pais. O PLS 454/2008, de autoria do 
senador Augusto Botelho (foto), propõe que os 
homens responsáveis pelo sustento da família 
não possam ser. 

Hermenêutica e 
Interpretação Jurídica

Quem pode anular
ou revogar os atos 
administrativos?

Projeto de lei do Senado
propõe estabilidade trabalhista 
para homens que vão ser pais

Honorários podem ser
cobrados em ações de FGTS

Certidão de nascimento poderá 
ser emitida nas maternidades 
com sistema informatizado

Santa Luzia
ganha Fórum

LEGISLATIVO
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A Administração pública 
pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os 
tornem ilegais porque deles não 
derivam direitos ou revogá-los 
por motivo de oportunidade e con-
veniência respeitados os direitos 
adquiridos, ressalvados a todos 
os casos apreciação do poder ju-
diciário. O Poder Judiciário pode 
rever critérios de mérito mais 
apenas dos seus próprios atos 
administrativos, ou seja, quando 
atua em sua função atípica ad-
ministrativa, e não jurisdicional. 
Sendo assim, observa-se que, a 
revogação do ato administrativo 
refere-se ao mérito do ato, en-
quanto a anulação diz respeito è 
legalidade do ato.

A Administração Pública 
deve controlar seus próprios 
atos, apreciando-os quanto ao 
mérito (oportunidade e conve-
niência) e quanto è legalidade. 
Trata-se do poder-dever admi-
nistrativo de Autotutela. esse 
controle será feito da seguinte 
forma: Como foi dito acima, a 
revogação é quando a Adminis-
tração Pública extingue o ato 
em razão da inconveniência e 
inoportunidade, feita apenas 
pela Administração Publica, 
com efeitos “ex nunc”. Impor-

tante ressaltar que a revogação 
só pode ocorrer sob o pressupos-
to de fato novo. Exemplo: - SE 
um determinado diretor de de-
terminado órgão público fede-
ral exarou despacho concessivo 
de aposentadoria a um servi-
dor cuja contagem do tempo de 
serviço fora utilizada certidão 
de tempo de contribuição do 
INSS, falsificada pelo próprio 
beneficiário. Descoberta a frau-
de alguns meses mais tarde, a 
referida autoridade tornou sem 
efeito o ato de aposentadoria em 
face do poder de Autotutela. Ob-
serva-se que o ato foi revogado 
pela administração publica em 
face do surgimento do fato novo 
que foi a descoberta da fraude, 
cujos efeitos são “ex nunc” en-
quanto a anulação é a extinção 
do ato administrativo em razão 
de ilegalidade, podendo ser fei-
ta pela Administração Pública 
ou pelo Judiciário, com efeito 
“ex tunc”. No entanto alguns 
doutrinadores defender que 
a anulação é faculdade da 
administração, em razão da 
supremacia do interesse pú-
bico sobre o particular e de 
segurança jurídica. O art.55, 
da Lei 9.784/1999 fala sobre 
esta Faculdade ao dispor 

que: “EM decisão na qual se 
evidencie não acarretarem 
lesão ao interesse público 
nem prejuízo a terceiros, os 
atos que apresentarem de-
feitos sanáveis poderão ser 
convalidados pela própria 
administração. O Judiciário 
anula atos vinculados e dis-
cricionários, sempre com re-
lação à legalidade. Atenção 
para a Súmula 346 do STF 
que diz que:- A Administração 
Pública pode declarar a nuli-
dade dos seus próprios atos, e 
a Sumula 473 que fala que a 
administração pública pode 
anular seus próprios atos.

Palavras chave: * Revo-
gação surgimento fato novo 
efeito “ex nunc”, só pode ser fei-
to pela Administração Púbica. * 
Anulação, em razão da ilegali-
dade, podendo ser feita pelo po-
der judiciário e pela Admi-
nistração Pública, efeito “em 
tunc”.

Referencia Bibliográfica: 
ALEXANDRINO, Marcelo, 
PAULO, Vicente. Direto Des-
complicado, 17, Ed. São Pau-
lo, Método, 2009.

Por Odneide Gonçalves Assis. 
Graduanda em Direito pela FTC Itabuna-Bahia.

Quem pode anular ou revogar
os atos administrativos?

neide_gassis@hotmail.com

Olá, amigo Vercil!  Devo re-
petir sempre que a competência 
mora ao seu lado e, propositada-
mente, servindo-me da expres-
são poética quero dizer na ver-
dade que a competência mora 
mesmo é em você. A sua contri-
buição com informações especia-
lizadas no âmbito jurídico é de 
grande orgulho para todos nós. 
Um abraço amigo e que Deus te 
ilumine muito mais.
Beto Leite – Locutor da Morena FM 

e Palestrante. Itabuna – Bahia.

Caro Vercil, cada vez mais, 
seu jornal tem sabor de obra-
prima no gênero. Tenho imenso 
prazer em comparecer de quan-
do em vez em suas páginas.

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.

Vercil, Quero parabenizá-lo 
por nos contemplar com a lei-
tura do Jornal DIREITOS, que 
possui texto informativo-exposi-
tivo de qualidade, transmissão 
clara, ordenada e objetiva, com 
foco em assuntos atualizados e 
de interesse multidisciplinar.

Flávia Falcão Gordilho – Advogada 
Tributarista. Itabuna – Bahia. 

Parabéns Vercil , Você en-
trou de vez na tendência do mo-
mento, a mídia digital. O Jornal 
DIREITOS vai ter um novo al-
cance sem perder sua caracte-
rística tradicional.
Durval Pereira da França Filho. Mes-
tre em Cultura e Turismo pela UESC 

e Autor do livro “Pelos caminhos 
da fé – Aspectos da cristianização 

católica na história de Canavieiras”. 
Canavieiras – Bahia.

Vercil,  Parabéns pelo Jor-
nal DIREITOS. Sempre muito 
interessante.

Luiz Coutinho – Advogado crimi-
nalista e professor universitário. 

Salvador – Bahia.

STJ mantém repasse de PIS e COFINS
nas contas de telefonia fixa

O STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) acolheu posição da AGU 
(Advocacia Geral da União) e reco-
nheceu como legítimo o método de 
cobrança do PIS (Programa de In-
tegração Social) e COFINS (Con-
tribuição para Financiamento da 
Seguridade Social) nas faturas 
referentes aos serviços de telefo-
nia fixa. As empresas telefônicas 
poderão, portanto, continuar a 
cobrar as contribuições nas contas 
telefônicas dos assinantes. 

A discussão teve origem em 
ação ajuizada por um consumi-
dor contra a Brasil Telecom S/A, 
solicitando a restituição, em do-
bro, de valores da conta telefônica 
referentes à COFINS e ao PIS. 
O TJ-RS (Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul) julgou proce-
dente o pedido para vedar o acrés-
cimo das contribuições na conta 
telefônica do autor, condenando 
a empresa a restituir os valores 
cobrados indevidamente. 

A empresa de telefonia soli-
citou então ao STJ a reforma da 

decisão do TJ-RS, levando o rela-
tor do caso, ministro Luiz Fux, a 
determinar o ingresso da Anatel 
no processo para esclarecer a legi-
timidade das tarifas aplicáveis ao 
serviço de telefonia. 

A manifestação da Anatel, re-
presentada pela PFE (Procurado-
ria Federal Especializada) junto à 
Agência e a Adjuntoria de Conten-
cioso da PGF (Procuradoria-Geral 
Federal) se deu na qualidade de 
amicus curiae (amigo da corte). 
A autarquia informou que, nesse 
caso, o repasse utilizado pelas em-
presas telefônicas é legítimo e não 
revela prejuízo para o consumidor.

A AGU também esclareceu que 
a tarifa é estabelecida sem levar em 
conta os custos da empresa telefô-
nica com o pagamento do PIS e da 
COFINS, permitindo a cobrança ao 
usuário. Dessa forma, não haveria 
prejuízo do consumidor, certo que 
o preço de qualquer serviço deve 
englobar todos os custos para sua 
prestação, inclusive aqueles refe-
rentes ao pagamento dos tributos. 

DECISÃO

Vercil, Parabéns por mais 
essa edição do DIREITOS: im-
pecável, como sempre.

Cláudio Zumaeta – Historiador. 
Itabuna – Bahia.

Professor Vercil, O Jornal DIREITOS. Ele prima pela variedade 
de tema sobre o Direito e algumas colunas me chamam a a tenção, 
principalmente as relacionadas às perguntas de leitores sobre pre-
vidência, direitos trabalhista etc. Então, o jornal, além de  formar 
e informar, desempenha o papel de utilidade pública, mormente às 
pessoas que não têm acesso a advogados. Muito sucesso.

Jairo Santiago Novaes - Médico. Itabuna – Bahia.



Um projeto, que está 
para ser votado na Comis-
são de Assuntos Sociais do 
Senado, poderá diminuir um 
pouco as diferenças de direi-
tos que homens e mulheres 
têm quando se tornam pais. 
O PLS 454/2008, de autoria 
do senador Augusto Botelho 
(Sem Partido-RR), propõe que 
os homens responsáveis pelo 
sustento da família não pos-
sam ser. 

A ideia é a mesma que já 
vale para mulheres grávidas, 
que não podem ser demitidas 
até seis meses depois que o 
bebê nasce. A proposta de Bo-
telho é dar essa mesma esta-
bilidade para os homens, des-
de que trabalhem na empresa 
pelo período de um ano antes 
da gravidez da esposa.

 O benefício, contudo, só 
valerá para os dois primeiros 

filhos. Para ter direito a ele, o 
funcionário terá de comunicar 
ao empregador sobre a gravi-
dez e sobre o nascimento do 
bebê e ainda sobre a uma pos-
sível interrupção da gestação. 

O projeto poderá ser vota-
do na comissão quando aca-
bar o chamado “recesso bran-
co”, pelo qual os senadores 

estão afastados da Casa para 
participarem das campanhas 
eleitorais em seus estados. A 
votação, quando ocorrer, será 
em caráter terminativo e, se 
o projeto for aprovado, será 
enviado para deliberação da 
Câmara dos Deputados, an-
tes de seguir à sanção presi-
dencial.
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A meu sentir, os títulos extrajudiciais 
trabalhistas não se limitam àqueles pre-
vistos na lei, conforme explanação posta 
neste trabalho, ousando contrariar o res-
peitável processualista do trabalho, RO-
DRIGUES PINTO, segundo o qual (...) “o  
entendimento a prevalecer é de que, por 
enquanto, só são títulos hábeis à execução 
trabalhista os títulos extrajudiciais de se 
ocupa o art. 876 da CLT.”

De seu turno, o citado artigo 876, con-
sidera títulos executivos extrajudiciais 
“os termos de ajuste de conduta firmados 
perante o Ministério Público e os termos 
de conciliação firmados perante as Comis-
sões de Conciliação Prévia”, consoante a 
redação dada pela Lei 9.958, de 12 de ja-
neiro de 2000 (1).

Dessa concepção é que discordamos, 
ainda que enfrentando estudos de doutri-
nadores de altíssimo porte como a exem-
plo   de  RODRIGUES PINTO e  SÉRGIO 
PINTO MATINS, salientando-se que este 
chega a ser categórico ao afirmar   que “Os 
títulos executivos extrajudiciais não são 
executáveis no processo do trabalho”, de 
sorte que, segundo afirma, são podem ser 
tidos como títulos exeqüíveis, os judiciais. 
Ainda para o professor  SÉRGIO  PINTO  
MARTINS, “servirão apenas como prova, 
pois documentos não dão ensejo a execu-
ção. O correto é ajuizar uma reclamação  
comum, juntando o documento pertinente 
para obter o titulo judicial” Assevera, a 
nosso ver, equivocadamente. ( 2)

Sob uma visão restrita., a execução 
no Processo do Trabalho sempre se encon-
traria fincada em um título previsto na 
legislação obreira Data venia, não é assim 
que pensamos. A nosso sentir, o título que 
pode ensejar execução trabalhista, pode 
ser um contrato, uma nota promissória, 
um cheque, (por exemplo)  tal como a sen-
tença judicial convolada em coisa julgada. 
No primeiro caso diz-se que a execução 
é de título extrajudicial e, no segundo, 
a execução é judicial, posto que o credor 
(em sentido amplo) busca o cumprimento 
de um direito que lhe foi reconhecido pela 
Justiça  através de sentença já transita-
da em julgado, portanto da qual não cabe 
mais recurso, até porque, se pendente de 
recurso, não pode ter lugar a exigência do 
cumprimento da sentença, uma vez que 
esta ainda está passível de ser reformada 
através do julgamento do recurso cabível.

Pois bem. De modo geral, cuida-se na 
Justiça do Trabalho de execuções de sen-
tenças, e poucas são as previsões legais 
em que se encontra a possibilidade de exe-
cução de título extrajudicial. Em verdade, 
a legislação incidente, enfrenta somente 
duas seguintes previsões nas quais encon-
tram-se títulos executivos extrajudiciais 
trabalhistas e são nominados no já indica-
do at. 876, da CLT:  “Os termos de ajuste 
de conduta firmados perante o Ministério 
Público do Trabalho e os termos de con-
ciliação firmados perante a Comissão de 
Conciliação Prévia.”

Rogando a necessária venia aos estu-
diosos que dirigem sua doutrina no senti-
do de apoio irrestrito ao texto consolidado  
citado  acima, numa indiscutível interpre-
tação gramatical, convém lembrar que “O 
direito é um conjunto das normas obriga-
tórias que determinam as relações sociais 
impostas a  todo momento pelo grupo so-
cial a que pertence.” (...)  “Já que o grupo 
muda, o direito muda” e  ” Por ser a ex-
pressão do corpo social, tudo quanto age 
sobre  a  sociedade repercute no direito. 
”Henvi-Levi Bruhl (3)

Em conseqüência dessa natureza mu-
tável do Direito, que há sempre de acom-
panhar  o  comportamento e os anseios de 
realização de justiça da  comunidade, as 
suas regras hão de merecer a cada evolu-
ção da social, uma interpretação diversa  
daquela que vinha sendo dada. Neste  en-
dereço DARCY BESSONE registra que 
“Os princípios tradicionais , individualis-
tas e severos sofrem  freqüentes derroga-
ções  em proveito da  justiça contratual e 
da independência entre os homens” (4).

Surge, então, a questão a ser conclu-
ída. Considerando-se que a CLT refere-se 
a, apenas, dois títulos executivos extraju-
diciais (mesmo sem exclusão expressa de 
outros) e que a doutrina conhecida e divul-
gada, limita-se a entender que a interpre-
tação do texto consolidado  deve ser literal 
e gramatical, há de ser encontrada uma  
via  que ofereça a possibilidade de conferir 
ao art. 867 apontado, uma interpretação 
mais consentânea com a finalidade que 
determina a própria a  sua própria apli-
cação. Esta via encontra-se na laboriosa 
atuação dos advogados e no sentir dos ju-
ízes preocupados em fazer justiça, sem o 
apego fixo à letra pura da lei,

Por isso, WILSON TRINTADE, ad-
verte: “Paralelamente ao trabalho direto 
do Estado e para suplementa - lo, todas 
as vezes que a morosidade do legislador 
venha a entravar o processo sócio-jurídi-
co, ou para plastifica - lo, outras vezes,  
ocorre a indormida atividade do juiz (...)  
A atividade dp magistrado vai bem mais 
longe. Mostra que o juiz não tem apenas 
um respeito fictício pelo direito consagra-
do. Por isto há adaptações imprevistas da 
lei às mutáveis realidades de cada mo-
mento. Pois o juiz está convencido de que 
sua participação no processo de renovação 
do direito é uma lei natural da evolução 
jurídica.” (6).

Enfim, estou convencido de que os tí-
tulos creditícios como o cheque e a nota 
promissória, e mesmo o contrato, repre-
sentam títulos executivos a serem utiliza-
dos no processo de execução do Direito do 
Trabalho, desde que originários do contra-
to de emprego.

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado, Ex-Presidente da OAB/BA., Ex-Conselheiro 
federal.  Da OAB e Membro do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), Conselheiro Nato da OAB/BA, Membro 
do Conselho Editorial da Revista DIREITOS e Represen-

tante do Jornal DIREITOS em Salvador – Bahia.

Execução extrajudicial
trabalhista

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

“Nenhum de nós chegou onde está exclusivamente 
através do impulso de nossos próprios pés. Chegamos aqui 

porque alguém se inclinou e nos alavancou”. (Thugood Marshal)
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Projeto de lei do Senado
propõe estabilidade trabalhista 
para homens que vão ser pais

Posse de
baiana na 
Corregedoria 
do CNJ

Aconteceu na última 
quarta-feira, às 18 horas, a 
solenidade de posse da mi-
nistra baiana Eliana Cal-

mon, do Superior Tribunal 
de Justiça, no cargo de cor-
regedora-geral do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
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Leis Especiais do 
Estado da Bahia

Com a publicação de 
Hermenêutica e interpre-
tação jurídica, a Editora 
Saraiva oferece à comuni-
dade jurídica uma compre-
ensão inovadora e didática 
sobre as práticas interpre-
tativas do direito.

Após apresentar os 
conceitos fundamentais 
da hermenêutica, o autor 
descreve os caracteres, os 
modelos e os métodos de 
interpretação do direito. 
Examina ainda o uso da 

principiologia, a tópica, 
a lógica do razoável e a 
retórica jurídica. Discute 
temas como as cláusulas 
gerais, as máximas de 
experiência, os conceitos 
jurídicos indeterminados 
e o paradigma neoconsti-
tucionalista. Finalmente, 
contempla uma seleção 
de casos extraídos da ju-
risprudência do Supremo 
Tribunal Federal.

Sendo assim, esta obra 
revela-se de grande utili-

dade para profissionais e 
estudantes de direito, seja 
para embasar a atuação 
prática dos juristas, seja 
para sistematizar estudos 
acadêmicos e preparatórios 
para concursos públicos.

O princípio constitucional 
da dignidade da 
pessoa humana

O novo livro do Professor Ricardo Maurício Freire 
Soares, um dos representantes da nova geração dos 
juristas brasileiros, aborda um dos temas mais des-
tacados no debate atual sobre os direitos humanos: a 
dignidade da pessoa humana. Dentro do contexto do 
neoconstitucionalismo, define o autor o conceito ético-
jurídico de uma vida digna, discorrendo sobre a força 
normativa desse importante princípio fundamental, 
cada vez mais utilizado como uma fórmula de justiça, 
seja na doutrina, seja na jurisprudência. Por fim, a 
obra ainda traz uma coletânea de recentes julgados 
do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria

Acaba de ser lançado o livro “LEIS ES-
PECIAIS DO ESTADO DA BAHIA” do de-
sembargador aposentado Gérson Pereira dos 
Santos e Jorge Cardoso Silva. A obra foi lan-
çada pela Editora “Edições Ciências Jurídi-
cas” de Belo Horizonte. Maiores informações 
(73) 9983 3767

Hermenêutica e 
Interpretação Jurídica

ESTADO

A economia baiana registrou um cres-
cimento de 10,4% no segundo trimestre 
deste ano, em relação ao mesmo período 
de 2009. O desempenho foi melhor que o 
nacional. Segundo o IBGE, o Brasil cres-
ceu 8,8% no mesmo período. Os números 
foram divulgados, nesta sexta-feira (3), 
pelo secretário do Planejamento do Es-
tado, Antônio Valença, e o diretor geral 
da Superintendência de Estudos Econô-
micos e Sociais da Bahia (SEI), Geraldo 
Reis, durante coletiva à imprensa, na 
sede da Seplan, no Centro Administrati-
vo da Bahia.

Os dados mostram ainda que nos 
últimos 12 meses a economia do estado 
cresceu 7,1%, mesmo índice apresenta-
do como previsão para o crescimento da 
Bahia em 2010. Segundo Valença, “fica 
claro o crescimento consistente, uma ten-
dência que está sendo mantida. Estamos 
mais confiantes nas previsões futuras e 
com a expectativa de ao final deste ano 
alcançar crescimento de 7,1% do PIB”.

Entre os setores que mais contribuí-
ram para o bom resultado estão a Indús-
tria, com 12,2%, a Agropecuária (9,2%) e 
os Serviços (8,8%). Na Indústria, um dos 

destaques foi a Construção Civil, com in-
cremento de 18,8%. Na Agropecuária, a 
produção de grãos no oeste do estado, que 
aumentou em 9%, com 6,5 milhões tone-
ladas.

No setor de Serviços, que apesar de 
ter o menor índice entre os três grandes 
setores tem o maior peso na composição 
estrutural do PIB, com quase 64% do to-
tal do índice formado por este tipo de ati-
vidade, o destaque foi para o Transporte, 
com 14,6% de expansão.

Empregos
Entre as principais consequências 

do crescimento econômico registrado na 
Bahia está a ampliação do mercado de 
trabalho. A previsão é de que, com esse 
nível de expansão, o estado tenha um 
novo recorde no número de empregos for-
mais este ano. “Em 2009, a Bahia teve 71 
mil empregos criados. Este ano, o último 
resultado mostra que estamos na casa 
dos 70 mil empregos e, na nossa avalia-
ção, é possível fechar o ano com 85 a 90 
mil novas vagas na Bahia”, afirmou Ge-
raldo Reis.

Economia baiana registra 
crescimento de 10,4%

no 2º trimestre de 2010
Na Indústria, um 
dos destaques foi a 
Construção Civil, com 
incremento de 18,8%.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
1. O sujeito passivo da obrigação 

tributária principal: 

(A) denomina-se contribuinte, quan-
do vinculado a seu fato gerador, 
ou responsável, quando a lei, de 
modo expresso, atribuir a respon-
sabilidade pelo crédito a terceira 
pessoa, desvinculada do fato ge-
rador. 

(B) poderá eleger seu domicílio tri-
butário, na forma da legislação 
aplicável, facultado à autoridade 
administrativa recusar o domicí-
lio eleito, quando impossibilite ou 
dificulte a arrecadação ou a fisca-
lização. 

(C) tem, necessariamente, sua res-
ponsabilidade surgida no mo-
mento do fato gerador da obriga-
ção tributária. 

(D) será aquele indicado nas con-
venções particulares, relativas à 
responsabilidade tributária, nos 
casos em que a lei apontar mais 
de uma pessoa solidariamente 
responsável pelo pagamento do 
tributo. 

2. Sobre a vigência da legislação 
tributária, é correto afirmar 
que: (08.1-)

(A) a lei aplica-se a ato ou fato pre-
térito quando deixe de definir um 
ato, não definitivamente julgado, 
como infração. 

(B) os atos administrativos expedi-
dos pelas autoridades adminis-
trativas entram em vigor no pra-
zo de 45 dias de sua publicação. 

(C) as decisões dos órgãos singula-
res ou coletivos de jurisdição ad-
ministrativa, a que a lei atribua 
eficácia normativa, entram em 
vigor na data de sua publicação.

 (D) a lei tributária apenas pode 
prever, em sua hipótese de in-
cidência, circunstâncias que se 
limitem ao território da pessoa 
jurídica de direito público que 
instituir o tributo. 

3. É vedado à União: 
(A) bem como aos Estados, ao Dis-

trito Federal e aos Municípios co-
brar tributos uns dos outros. 

(B) celebrar tratados em matéria tri-
butária. 

(C) instituir impostos extraordiná-
rios, fora de sua competência tri-
butária, em caso de iminência de 
guerra externa. 

(D) instituir incidência plurifásica, 
cumulativa ou não, do imposto 
sobre operações de crédito, câm-
bio e seguro, ou relativas a títu-
los ou valores mobiliários, sobre 
o ouro, definido em lei como ativo 
financeiro. 

4. O Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) não 
incide sobre: 

(A) os serviços prestados a não resi-
dentes, cujo pagamento se dê em 
moeda conversível. 

(B) serviços provenientes do exte-
rior, ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior. 

(C) o valor intermediado no mercado 
de títulos e valores mobiliários, 
o valor dos depósitos bancários, 
o principal, juros e acréscimos 
moratórios relativos a operações 
de crédito realizadas por institui-
ções financeiras. 

(D) serviços prestados mediante a 
utilização de bens e serviços pú-
blicos explorados economicamen-
te mediante autorização, permis-
são ou concessão, com pagamento 
de tarifa, preço ou pedágio pelo 
usuário final do serviço. 

5. A Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade So-
cial (COFINS) é um tributo 
cuja incidência: 

(A) sempre será plurifásica e não 
cumulativa. 

(B) poderá ser plurifásica e não 
cumulativa; plurifásica e cumu-
lativa ou monofásica. 

(C) sempre será plurifásica e cumu-
lativa. 

(D) não ocorre nos casos de importa-
ção de bens e serviços. 

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

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

Contran publica alterações nas regras 
para o transporte de crianças

Justiça Federal cumpre 94% de meta
que determina julgamentos céleres

O Contran (Conselho Na-
cional de Trânsito) publicou 
na semana passada alterações 
nas regras para o transporte de 
crianças em veículos que pos-
suem apenas o cinto abdominal 
ou de dois pontos no banco tra-
seiro. De acordo com o Contran, 
as alterações foram baseadas 
na atual indisponibilidade de 
equipamentos para transporte 
de crianças em veículos fabrica-
dos com o cinto de segurança de 
dois pontos. 

Nesses carros, o transporte 
de menores de 10 anos poderá 

ser feito no banco dianteiro, com 
o uso do dispositivo de retenção 
adequado para a idade da crian-
ça – o bebê-conforto para crian-
ças de até um ano, a cadeirinha 
para crianças entre um e quatro 
anos ou o assento de elevação 
para crianças entre quatro e 
sete anos. 

Ainda segundo a publicação, 
crianças de quatro a sete anos 
e meio de idade também pode-
rão ser transportadas no banco 
traseiro utilizando o cinto de 
segurança de dois pontos sem o 
assento de elevação. 

A Justiça Federal brasileira cumpriu 
94% da Meta 1 do Judiciário, que deter-
mina o julgamento de quantidade de pro-
cessos equivalente ao número de ações dis-
tribuídas no tribunal em 2010, mais uma 
parcela do estoque. Ao todo, 1.4 milhão de 
ações de conhecimento foram distribuídas 
este ano nos cinco TRF (Tribunais Regio-

nais Federais), que julgaram 1.3 milhão de 
processos distribuídos em 2010 e em anos 
anteriores. A Meta 1 faz parte das 10 me-
tas definidas pelos presidentes dos 91 tri-
bunais brasileiros em fevereiro deste ano, 
para dar maior efetividade e celeridade à 
prestação jurisdicional. 

(Agência Estado)

O reconhecimento da força normativa do 
princípio constitucional da dignidade da pes-
soa humana requer o reconhecimento da ne-
cessidade de assegurar não somente os direi-
tos individuais dos cidadãos (vida, liberdade, 
igualdade formal, propriedade, segurança), 
também conhecidos como direitos de primeira 
dimensão, cuja concretização demanda a abs-
tenção dos órgãos estatais, mas também im-
plica a necessidade de efetivar, com a maior 
abrangência possível, os direitos sociais (edu-
cação, saúde, trabalho, moradia, assistência 
social), cuja materialização exige o desenvol-
vimento de prestações positivas do Estado.      

  Para Norberto Bobbio (1992, p. 72), o 
reconhecimento dos direitos sociais suscita, 
além do problema da proliferação dos direitos 
do homem, a indispensabilidade da interven-
ção estatal. Isso porque que a proteção destes 
últimos requer uma intervenção ativa do es-
tado, que não é requerida pela proteção dos 
direitos de liberdade, produzindo aquela or-
ganização dos serviços públicos de onde nas-
ceu o Estado de Bem-estar Social. Enquanto 
os direitos individuais de liberdade nascem 
como uma contraposição ao poder do Estado - 
e, portanto, com o objetivo de limitar o poder -, 
os direitos sociais exigem, para sua realização 
prática, a ingerência do Estado.

  Inicialmente, os direitos fundamen-
tais de segunda geração passaram por um ci-
clo de baixa normatividade ou tiveram eficácia 
duvidosa, em virtude de sua própria natureza 
de direitos que exigiam do Estado determina-
das prestações materiais nem sempre resga-
táveis por exigüidade, carência ou limitação 
essencial de meios e recursos, sendo, por isso, 
relegados à condição de direitos subalternos, 
quando comparados aos direitos individuais.

  Segundo Paulo Bonavides (2001, p. 
518), os direitos sociais tiveram, tradicional-
mente, a sua juridicidade questionada, sendo 
remetidos à chamada esfera programática, em 
virtude de não conterem para sua concretiza-
ção aquelas garantias habitualmente minis-
tradas pelos instrumentos processuais de pro-
teção aos direitos individuais que enunciam 
as liberdades básicas. Atravessaram uma cri-
se de observância e execução, que muito com-
prometeu o seu reconhecimento como direitos 
fundamentais.

Diante da atual fase do neoconstituciona-
lismo, sobretudo no âmbito do sistema consti-
tucional brasileiro, marcado pela primazia da 
dignidade da pessoa humana, não se revela 
consistente qualquer tentativa reducionista  
de afastar os direitos sociais da categoria dos 
direitos fundamentais, subtraindo sua eficá-
cia jurídica (aplicabilidade) e sua eficácia so-
cial (efetividade).   

Decerto, a partir da leitura principiológi-
ca da dignidade da pessoa humana, pode-se 
asseverar que o sistema constitucional bra-

sileiro não previu qualquer regime jurídico 
diferenciado para os direitos fundamentais, 
seja para os direitos individuais, seja para os 
direitos sociais. Esse entendimento se reforça 
com a constatação de que o Poder Constituin-
te optou por um modelo de constitucionalismo 
dirigente, a ser implementado por um Estado 
intervencionista no campo econômico-social  
(arts. 1º e 3º) e de que a Carta Magna, no art. 
5º, § 1º, estabelece que as normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata, aqui englobando todas as 
normas de direitos fundamentais, inclusive 
aquelas que regulam os direitos sociais, e não 
somente as que tratam dos direitos individu-
ais dos cidadãos.

  Sendo assim, revela-se, portanto, in-
sustentável a interpretação constitucional de 
que os direitos sociais a prestações positivas 
do Estado estão excluídos da categoria dos di-
reitos fundamentais, não apresentando eficá-
cia plena e imediata aplicáveis. Isso porque 
a dignidade da pessoa humana só se realiza 
plenamente com a afirmação da aplicabilida-
de e efetividade dos direitos sociais.

  Decerto, a dignidade da pessoa hu-
mana expressa não somente a autonomia da 
pessoa humana que caracteriza os direitos in-
dividuais, vinculado à idéia de autodetermi-
nação na tomada das decisões fundamentais 
à existência, como também requer prestações 
positivas do Estado, especialmente quando 
fragilizada ou quando ausente a capacidade 
de determinação dos indivíduos. 

  Sendo assim, os direitos sociais de 
cunho prestacional encontram-se voltados 
para a substancialização da liberdade e da 
igualdade, objetivando, em última análise, a 
tutela da pessoa humana em face necessida-
des de ordem material, tendo em vista a ga-
rantia de uma existência digna.
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O juiz Cloves Augusto, titular da 
4ª Vara Criminal da Comarca de Rio 
Branco, criou a campanha “A Justiça 
liga para você”. O novo procedimento 
foi adotado há poucos dias e já per-
mitiu a realização de 20 audiências 

em que as partes foram intimadas 
através de uma ligação telefônica. 
Entre as principais vantagens da in-
timação por telefone observadas pelo 
juiz, estão a redução de tempo e di-
nheiro.

Vara de Rio Branco faz
intimações por telefone
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O CDC nasceu para mudar as rela-
ções de consumo entre empresas e con-
sumidores, o respeito que deveria ser 
inerente as empresas perante o nasci-
mento do CDC tornou-se obrigação com 
sanções previstas para as empresas que 
não respeitam os seus clientes.

Contudo o Código apresenta em seu 
bojo uma questão ainda polêmica, per-
tinente a responsabilidade dos comer-
ciantes em casos de vícios ou defeitos 
apresentados em produtos e serviços. 
Primeiramente necessitamos saber o 
que significa Vício e o que é Defeito.

Vício segundo acepção fornecida 
pelo dicionário Antonio Houais é “de-
feito ou imperfeição grave de uma 
pessoa ou coisa” e continua “qualquer 
deformação que altere alguma coisa 
física ou funcionalmente” e apresen-
ta como uma de suas locuções de ví-
cio como o termo jurídico “todo defeito 
oculto de uma coisa, que a torna im-
própria ao uso a que se destina, ou re-
duz-lhe consideravelmente o valor”. 

Assim podemos começar a enten-
der que o vício é algo que não nasce 
juntamente com o produto ou servi-
ço, mais estar intrinsecamente liga-
do a este. Deste modo o legislador a 
luz do art. 18 do CDC entendeu que 
o comerciante, fabricante, importador 
e o próprio fabricante respondem so-
lidariamente pelos vícios existentes, 
desta forma não há que se falar em 
ilegitimidade do comerciante em caso 
de vicio do produto.

Este entendimento é corroborado 
pelos principais tribunais do país, que 
vem reiteradamente mantendo deci-
sões neste sentido, assim entendemos 
que esta questão já esta ultrapassa-
da, deste modo resta claro que a ques-
tão controversa é quando falamos de 
defeito ou fato do produto.

Defeito ou Fato do produto é quando o 
vicio (intrínseco) extrapola o próprio pro-
duto, passando a causar um dano que pode 
ser moral, estético ou material. O clássico 
exemplo que encontramos nos principais 
doutrinadores é quando um liquidificador 
apresenta um vicio, qual seja, após ser li-
gado o mesmo solta a sua hélice. Se a mes-
ma quebra o copo do liquidificador e não 
machuca o consumidor, estamos diante 
de um vicio. Se a mesma quebra o copo 
do liquidificador e atinge o consumidor, 
causando-lhe um dano estético estamos 
diante de um Defeito ou Fato do produto.

Deste modo, temos o vicio sem o 
defeito, porém jamais teremos o defei-
to sem o vicio. Relembrando o vicio é 
algo intrínseco ao  produto ou serviços 
enquanto o defeito é algo extrínseco 
ao produto ou serviço.

A problemática neste caso é que 
o CDC no seu art. 12 traz que “O fa-
bricante, o produtor, o construtor, na-
cional ou estrangeiro, e o importador 
respondem, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores 
por defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produ-
tos, bem como por informações insu-
ficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos.”

Observe que o COMERCIANTE 
não faz parte do rol apresentado no 
art. 12 e assim mesmo o legislador quis 
fazer, posto que o art. 13 trata exclusi-
vamente do COMERCIANTE, dando-
lhe inclusive hipóteses de excludente 
de responsabilidade. Segundo o art. 13 
o Comerciante só é responsável “I - o 
fabricante, o construtor, o produtor ou 
o importador não puderem ser identifi-
cados; II - o produto for fornecido sem 
identificação clara do seu fabricante, 
produtor, construtor ou importador; 
III - não conservar adequadamente os 
produtos perecíveis.”

Desta forma entendo que toda vez 
que ocorrer um defeito, ou seja, que 
tenhamos uma indenização de ordem 
moral, material ou estética só poderí-
amos responsabilizar o comerciante se 
ocorrer uma das situações previstas 
nos incisos do art. 13 do CDC.

Porém na prática não é isto que 
verificamos, uma vez que os Órgãos 
Administrativos e Judiciários, equivo-
cadamente, utilizam-se do parágrafo 
único do art 7º para embasar suas con-
denações, vejamos:

Art. 7° Os direitos previstos neste 
código não excluem outros decor-
rentes de tratados ou convenções 
internacionais de que o Brasil 
seja signatário, da legislação in-
terna ordinária, de regulamentos 
expedidos pelas autoridades ad-
ministrativas competentes, bem 
como dos que derivem dos prin-
cípios gerais do direito, analogia, 
costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais 
de um autor a ofensa, todos 
responderão solidariamente 
pela reparação dos danos pre-
vistos nas normas de consumo.

Insta salientar que o art. 7 trata da 
regra geral do CDC que deve ser apli-
cado sempre nos casos em que o Código 
for omisso. Todavia nos casos relativos 
a defeito ou fato do produto ou servi-
ços, devemos utilizar o regramento es-
pecifico dos artigos 12 e 13 do referido 
Código, senão estaríamos renegando o 
que o próprio CDC determina.

É fato que para o consumidor é 
mais fácil ir de encontro ao Comer-
ciante que está estabelecido muitas 
vezes em sua própria comarca, contu-
do não podemos aceitar isto como uma 
regra, pois assim não é, o Comercian-
te só deve ser acionado se ocorrer uma 
das causas previstas no art. 13, caso 
contrario o mesmo deve ser declarado 
parte ilegítima para figurar nas de-
mandas propostas.

Esta é a forma como penso.

Por Marcus R. M. de Albuquerque.
Graduando em Direito pelo Centro Universitário da 

Bahia, pós-graduando em Responsabilidade Civil 
e Direito do Consumidor pela Estácio de Sá 

e Colaborador do Escritorio Fragata 
e Antunes Advogados Associados

Salvador/Bahia.

A responsabilidade do 
Comerciante em caso de 
Vícios ou Defeitos de produtos 
ou serviços em face do CDC

graduacaodigital@bol.com.br 

1-   É possível postular a aposen-
tadoria especial no serviço público? 
Quais são os procedimentos para 
tanto? João Góis.

Os entes públicos podem ter, excepcio-
nalmente, empregados celetistas, restan-
do certo que esses trabalhadores estarão 
subjungidos ao RGPS Regime Geral da 
Previdência Social, fazendo jus, conforme 
a função que desempenhe, aos benefícios 
previstos na Lei 8.213/91, inclusive em 
relação a aposentadoria especial. O re-
querimento deve ser feito ao INSS.

 Os trabalhadores concursados, inte-
grantes do quadro de pessoal de um ente 
público que dispõe de Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS – farão jus a 
aposentadoria especial nos limites da le-
gislação que instituiu e regulamenta o 
regime. Despiciendo registrar que o RPPS 
de cada Estado ou Município guarda se-
melhanças com as leis que regem o RGPS, 
contudo, cada regime tem peculiaridades 
próprias, o que significa dizer, em última 
análise, que cada caso deve ser analisado 
à luz da legislação que instituiu e regula-
menta regime a que o servidor esteja fi-
liado. Desta forma, um a vez preenchidos 
os requisitos previsto na lei, o servidor be-
neficiado por aposentadoria especial deve 
requerer o benefício no órgão em que es-
teja lotado, documento que será remetido 
à Secretaria Municipal ou Secretaria de 
Estado a que o órgão esteja subordinado 
para análise e decisão. O servidor deve 
aguardar o tramite normal do processo.

 
2- Obtive os documentos no INSS 

que indica de modo equivocado meu 
tempo de contribuição. Como posso 
regularizar esta situação? 

Constatado que os registros cons-
tantes do banco de dados da Previdência 
Social divergem das informações que se-
gurado tem sobre tempo de contribuição 
e ou salário de contribuição, o segurado 
deve segurado requerer as correções que 
entenda necessárias, apresentando, para 
tanto, documentos que comprovem a situ-
ação por ele alegada, a exemplo dos con-
tracheques, que farão prova dos valores 
de contribuição e da efetiva contribuição; 
cópia da CTPS, onde estão registrados os 
contratos de trabalho celebrados ao longo 
do tempo; cópia de GPS, no caso de em-
pregado sócio de empresas, etc. Em face 
dos documentos é quase certo que as cor-
reções serão feitas de imediato. 

Contudo, caso um ou outro empre-
gador não tenha feito os recolhimentos 
a que estava obrigado, é possível que os 
prepostos do INSS não reconheçam os re-
gistros na CTPS e os contracheques even-
tualmente apresentados, indeferindo, 
por conseqüência, o pedido de correção. 
Nesse caso, o segurado deve constituir 
um advogado e ingressar com ação con-
tra O INSS, uma vez que o trabalhador 
não pode e não deve sofrer prejuízos por 
eventual inadimplemento de seu(s) ex-
empregador (es). 

*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 pergun-
tas sobre o tema Direito Previden-
ciário para o Dr. Francisco Valdece, 

encaminhar para 
direitos@jornaldireitos.com.br 

Por Francisco Valdece 
Ferreira de Sousa*
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Uma das características do sistema 
legal brasileiro é o estado de esqui-
zofrenia legislativa que o nosso par-
lamento atravessa sempre pronto a 
mudanças na legislação com o objetivo 
de dar respostas rápidas à sociedade, 
nem sempre refletindo sobre o alcance 
dos seus posicionamentos.

Com a segunda revolução indus-
trial, especialmente com a invenção do 
motor de combustão interna por Hen-
ry Ford, os automóveis passaram a 
ser produzidos em série. Inicialmente 
destinados a camadas mais abastadas 
da população, com o passar dos anos 
foram se popularizando sendo que no 
Brasil apartir da década de 90, passa-
mos a produzir veículos de custos me-
nos elevados, fazendo que atualmente 
tenhamos uma frota de estimados 30 
milhões de veículos.

Paralelamente a este fato o con-
sumo de bebidas alcoólicas aumentou 
demasiadamente nas últimas décadas 
nos impondo enfrentar um problema 
gravíssimo, qual seja, a combinação de 
álcool e direção. 

Embora o Direito Penal seja consi-
derado como último mecanismo de in-
tervenção Estatal em razão da adoção 
do princípio da intervenção mínima, 
o legislador brasileiro entendeu por 
incriminar a conduta dos motoristas 
que eventualmente tomem a direção 
de veículo automotor sob o efeito de 
álcool ou substância de efeito análogo, 
ocorre que, com a pressa de um moto-
rista embriagado, não se houve bem, 
explico:

Em recente julgamento a sexta tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça 
entendeu pelo trancamento da ação 
penal em crime de embriaguez ao vo-
lante pelo argumento da ausência de 
prova da materialidade. 

É que apartir da alteração promo-
vida pela Lei n. 11.705/2008, o art. 306 
do CTB a norma penal exige a quanti-
dade mínima de álcool 0.06 por litro de 
sangue para a configuração do delito. 
Assim, embora a intenção do legisla-
dor fosse agravar a conduta com um 
maior espectro na punição do infrator, 
portou-se mal, pois criou uma brecha 
na lei que simplesmente autorizará o 
acusado a invocar em seu favor a regra 
da impunidade. 

Considerando que a legislação an-
terior não especificava qualquer quan-
tidade de álcool para a configuração 
do delito de embriaguez ao volante, 
mas se exigia que houvesse a condu-

ção anormal do veículo e a exposição 
a dano potencial, agora com a nova re-
dação ao citado artigo do CTB, além de 
excluir a possibilidade de dano poten-
cial, se determinou a quantidade míni-
ma de álcool no sangue para configurar 
o delito, o que transformou a gradação 
alcoólica como elementar do tipo, ou 
seja, tornou a medição como compo-
nente obrigatório para a configuração 
do delito. Desta maneira, se antes a 
prova poderia ser produzida pela con-
jugação da intensidade da embriaguez 
(se visualmente perceptível ou não) 
com a condução destoante do veículo, 
sendo possível deste modo proceder-se 
ao exame de corpo de delito indireto ou 
supletivo ou, ainda, à prova testemu-
nhal quando impossibilitado o exame 
direto, agora com a redação da Lei n. 
11.705/2008, não se pode mais presu-
mir a embriaguez.

Ganha o sistema de garantias do 
acusado (Ferrajoli), perde a população 
com relação a segurança do trânsi-
to, embora a culpa, notadamente por 
imprudência, seja imputável única e 
exclusivamente a pressa do legisla-
dor que inobservando as regras de boa 
condução da técnica legislativa, negli-
genciou um princípio de direito penal e 
demonstrou-se imperito na elaboração 
da legislação ordinária. 

Nesta toada, embora a matéria con-
te com a regulamentação do decreto 
nº 6.488/2008, que especificou as duas 
maneiras de comprovação do consumo 
de álcool: o exame de sangue e o tes-
te mediante etilômetro (“bafômetro”), 
estes dois meios técnicos de prova so-
mente poderão ser auferidos com a 
expressa concordância do imputado, e 
como vigora no sistema brasileiro o di-
reito do indivíduo de não produzir pro-
va contra si mesmo, princípio da veda-
ção a não autoincriminação, a recusa 
do motorista embriagado de realizar o 
exame, por si só, o livra da respectiva 
ação penal.

Desta forma, corretíssimo foi o po-
sicionamento do Superior Tribunal de 
Justiça, que ratifica o entendimento de 
que o acusado não está obrigado a sub-
missão ao exame de sangue e ao teste 
do “bafômetro”, situação que impossi-
bilita precisar a dosagem de álcool no 
sangue, o que inviabiliza a necessária 
adequação típica e a própria persecu-
ção penal. 

 
Por Luiz Augusto Coutinho.

Advogado criminalista e professor universitário.  
Salvador – Bahia.

Embriaguez ao volante, 
tipicidade controversa

http://blogdocoutinho.wordpress.com/  
E-mail: luizcoutinho@compos.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

Segundo o jornal Correio Brazi-
liense, os servidores da Câmara e do 
Senado não ficaram satisfeitos com os 
planos de carreira aprovados recente-
mente — que elevariam os salários, 
em média, em 25% — e encontraram 
brechas jurídicas que podem garan-
tir um extra de até R$ 150 mil para 
cada funcionário. O Sindicato dos Ser-
vidores do Poder Legislativo Federal 
e do Tribunal de Contas da União 

(Sindilegis) enviou informe aos cerca 
de 40 mil filiados oferecendo serviço 
jurídico gratuito para os funcionários 
da Câmara, do Senado e do TCU re-
clamarem por via “administrativa ou 
judicial” valores adicionais pelas ho-
ras extras recebidas nos últimos cinco 
anos. De acordo com o sindicato, cada 
servidor pode receber de R$ 30 mil a 
R$ 50 mil só no cálculo do chamado 
“serviço extraordinário”.

Extra retroativo

A tramitação dos Agravos de Instru-
mentos está menos burocrática e mais 
ágil. Na última quinta-feira (9/9), o pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva san-
cionou um projeto de lei que põe fim à 
dupla tramitação. Com as novas regras, 
quando uma pessoa contestar uma de-
cisão em tribunal superior, tanto o 
agravo quanto o processo original se-
rão enviados de uma só vez. A mudança 
contempla também o nome do recurso, 
que passa a se chamar apenas Agravo. 
A informação é da Agência Brasil.

Até então, quem recorria aos tri-
bunais superiores para modificar uma 
decisão de instância inferior deveria 
enviar tanto o Agravo instrumentaliza-
do quanto a cópia dos autos. A mesma 
ação acabava por tramitar duas vezes 
na mesma corte. Com a aprovação do 
projeto de lei, a necessidade deste envio 
está extinta. Se o tribunal aceitar re-
curso, o processo tramita diretamente, 
sem ter que esperar pela chegada dos 
originais.

O ministro da Justiça Luiz Paulo 
Barreto acredita que a mudança acarre-
tará em rapidez no andamento do pro-
cesso. “Isso significa celeridade proces-
sual, economia que pode passar de mais 

de seis meses a um ano de abreviação 
no trâmite do processo judicial como um 
todo”, disse após a sanção da lei.

A mesma vantagem foi apontada 
pelo presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Cezar Peluso. “No Supremo, 
representa a economia de alguns mi-
lhares de reais que seriam destinados à 
confecção de um software para adminis-
trar um velho recurso. E significa eco-
nomia de recursos humanos porque não 
precisa mais de servidor para controlar 
as peças que deveriam compor o antigo 
instrumento do agravo”, explicou.

Também está de acordo com secre-
tário de Reforma do Judiciário, Mari-
valdo Pereira. “A medida confere maior 
agilidade ao julgamento de recursos, ao 
mesmo tempo permitirá a redução de 
custos e o melhor aproveitamento da 
estrutura de apoio dos tribunais, já que 
reduzirá significativamente o volume 
de processos em tramitação nessas cor-
tes”, afirmou.

A aprovação da lei é um dos pontos 
abordados pelo 2º Pacto de Reforma do 
Judiciário, assinado pelos chefes dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judici-
ário com o objetivo de combater a moro-
sidade judicial.

Projeto de Lei 
incorpora Agravo 

aos próprios autos
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32- Sempre que com-
pareceres à audiência 
ou Tribunal para parti-
cipar de atos processu-
ais, faze-o com o pleno 
conhecimento da causa 
patrocinada e do direito 
a ser defendido.

33- Advogados no-
vos, recém inscritos na 
OAB, comumente as-
sumem e introjetam as 
comoções e os interes-
ses dos clientes como se 
fossem seus, com ele se 
confundindo, esquecen-
do de que é apenas seu 
procurador, contratado 
para defendê-los.

34- Sem prejuízo do 
espírito crítico, da firme-
za e vigor da exposição 
dos fatos e das medidas 
judiciais a serem toma-
das, manda a ética que 
o jovem advogado seja 
reverente com o magis-
trado e a ele se refira, 
tal como ao patrono da 
parte contrária, em ter-
mos urbanos, abstendo-
se de alusões pessoais a 
um e outro, salvo as de 

caráter respeitoso e elo-
gioso.

35-Profissional prin-
cipiante, procura ter 
cuidado, tato, habilida-
de em seus contatos com 
o juiz, no desempenho 
de teu ofício. Mesmo 
que o advogado mante-
nha relações pessoais ou 
familiares com o magis-
trado, ainda que tenha 
sido colega ou amigo de 
bancos acadêmicos, se 
encontrem com freqüên-
cia em reuniões sociais, 
em audiências. Mas, sob 
pena de causar cons-
trangimento, dar ensejo 
a maledicência e ser mal 
interpretado, não quei-
ra se mostrar intimo do 
julgador, este certamen-
te, não quererá deixar 
transparecer que sofre, 
em sua conduta e deci-
sões, influência de sua 
amizade.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos 

Jovens Advogados” 
de Bendito 

Calheiros Bomfim.

Honorários podem ser
cobrados em ações de FGTS

Ficha Limpa

1. Ad Cautelam =  Por precaução
2. Ad Domun = Em casa
3. Animus Violand = Intenção de violar
4. Brevitatis Causa = por motivo de brevidade
5. Custus Legis = O guardião da lei
6. Capitas = Cabeça
7. Dolus Bonus = Dolo bom
8. Do Ut Des = Dou se deres
9. Derium Tremens = delírio de alcoólatra 
10. Exceptio = Execeção
11. Ex Empto = Que é decorente de compra
12. Facio Ut Facias = faço se fozeres
13. Non Liquet = Não esclarecido
14. Pro Labore = Pelo trabalho
15. Punctum Saliens = Ponto principal.

O Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal permitiu a co-
brança dos honorários advocatí-
cios em ações sobre o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Na quarta-feira (8/9), 
o STF julgou procedente a Ação 
Direta de Constitucionalidade 

proposta pelo Conselho Fede-
ral da Ordem dos Advogados do 
Brasil. A Ordem pediu a decla-
raração de inconstitucionalida-
de de parte da Medida Provisó-
ria 2.164.

Na ADI, a OAB argumentou 
que o advogado é indispensável 

à administração da Justiça e 
que os honorários advocatícios 
arbitrados judicialmente são 
uma importante forma de remu-
neração de seu serviço. Ainda 
segundo a entidade, a Medida 
Provisória caracterizava abuso 
de poder de legislar.

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal está dividido sobre 
a constitucionalidade da Lei da 
Ficha Limpa, a ser examinada 
em data ainda indefinida, infor-

ma o “Painel” do jornal Folha de 
S.Paulo, editado por Renata Lo 
Prete. Quem conversa com os mi-
nistros forma a percepção de que 
pelo menos dois pontos do texto 

correm o risco de não sobreviver: 
a aplicabilidade nas eleições deste 
ano e o caráter retroativo. Candi-
datos já barrados no TSE aguar-
dam a palavra do Supremo.

A partir de outubro, as crianças 
que nascerem em qualquer estabe-
lecimento de saúde, público ou pri-
vado, poderão receber sua certidão 
de nascimento no momento da alta 
da mãe. A emissão do documento 
pela maternidade será gratuita e 
por meio de sistema on line.

A Corregedoria Nacional de 
Justiça do CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça), que já participa do es-
forço nacional para erradicar o sub-
registro de nascimento, publicou no 
último dia 6/9 o provimento nº 13, 
que dispõe sobre o assunto. 

O objetivo é facilitar o registro 
de nascimento do bebê. As “unida-
des interligadas” garantirão comu-
nicação imediata e segura entre os 
cartórios e as maternidades e o sis-

tema informatizado será feito com o 
uso de certificação digital. 

Com o sistema, assim que a 
criança nascer, o responsável cre-
denciado pelos registradores para 
atuar na maternidade solicitará os 
documentos da mãe e do pai, fará 
a digitalização dos dados e transmi-
tirá as informações ao cartório. Em 
seguida, os dados serão conferidos 
e registrados, possibilitando que, 
também via eletrônica, a certidão 
volte para a maternidade e lá seja 
devidamente impressa e entregue 
à mãe. Os credenciados serão trei-
nados pelos registradores e suas 
entidades, em parceria com a Secre-
taria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República. 

O registro de nascimento solicita-

do pela unidade interligada será feito 
no cartório da circunscrição de residên-
cia dos pais ou no local de nascimento, 
conforme opção dos interessados.

Em alguns Estados, o serviço já 
existe. O provimento, contudo, tor-
na o processo muito mais seguro e 
dinâmico. A medida vale para todos 
os estabelecimentos de saúde e re-
gistradores que queiram participar 
do sistema interligado de certidão 
de nascimento. 

Caso a criança não tenha a pa-
ternidade reconhecida, a informação 
será remetida a um juiz, que cha-
mará a mãe e a facultará de infor-
mar o nome e o endereço do suposto 
pai, a fim de que a responsabilidade 
imputada possa ser averiguada e 
confirmada. 

Certidão de
nascimento
poderá ser 
emitida nas 
maternidades 
com sistema 
informatizado
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Há anos venho defendendo a criação 
do Ministério da Segurança Pública e a 
formação de uma força-tarefa que reú-
na, definitivamente, em ações coordena-
das contra o crime organizado, todas as 
instituições policiais e militares que, de 
acordo com a Constituição Federal, têm 
corresponsabilidade pela segurança pú-
blica nacional.  

Para mim, saúde, educação e segurança 
são a razão de ser do Estado. Por isso, te-
nho defendido, também, o estabelecimento 
na Constituição de um percentual mínimo 
de recursos a serem aplicados obrigatoria-
mente na área de segurança pública, exa-
tamente como já se tem para a saúde e a 
educação – igualmente prioritárias.

A medida impedirá que as verbas para 
a segurança sejam retidas e aplicadas em 
outras áreas. E evitará, também, que a 
distribuição dos recursos sofra orienta-
ções político-partidárias.

A partir da criação do ministério e da 
definição constitucional de verbas para 

a área, a União, os estados e municípios 
serão obrigados a empregar as dotações 
orçamentárias específicas em investi-
mentos na modernização do sistema de 
segurança pública e na valorização sala-
rial dos policiais.

Acertadamente, o Ministério da Segu-
rança Pública foi anunciado pelo candida-
to do PSDB à Presidência da República, 
José Serra, como parte do programa de 
seu governo, se vencer as eleições. 

Com o novo ministério, a inovação 
constitucional e a formação da força-
tarefa, o país terá tomado três decisões 
políticas que não podem ser mais adia-
das, haja vista o crescimento da crimi-
nalidade. 

Com elas, teremos policiais bem pa-
gos, bem preparados, bem equipados e 
estimulados a continuar arriscando suas 
vidas em defesa da sociedade brasileira.

Por Marcelo Zaturansky Nogueira Itajiba.
Delegado de Polícia Federal e Deputado Federal (PSDB). 

Rio de Janeiro - Capital

Ministério 
da Segurança Pública

E-mail: itagibadeolhonorio@gmail.com 

O Conselho Nacional de Justiça vai mo-
dificar sua ação fiscalizadora para reduzir 
o grau de exposição dos juízes, direcionan-
do-a para as corregedorias. A mudança foi 
interpretada por alguns conselheiros como 
um retrocesso corporativista, crítica endos-
sada pela Ordem dos Advogados do Brasil, 

mas repelida com veemência pelo presiden-
te do CNJ, ministro Cezar Peluso. Segundo 
o jornal O Estado de S. Paulo, essa modifi-
cação torna exceção a atuação do CNJ em 
matérias correcionais, limitando-a a situa-
ções inevitáveis em que a corregedoria es-
tadual não mostrar eficiência.

Correição 
em tribunais

Com a presença do Desembarga-
dor Carlos Alberto Dutra Cintra que 
representou a presidente do Tribunal 
de Justiça da Bahia (TJBA) desembar-
gadora Telma Britto, semana passada 
aconteceu a inauguração do Fórum 
Gérson Filemon Lacerda, da Comarca 
de Santa Luzia. 

O Fórum de Santa Luzia tem 720 

metros quadrados de área construída 
com cartório cível, criminal, eleitoral, 
de registros de móveis e civis, um ta-
belionato de notas e salas para advo-
gados, membros do Ministério Público, 
de audiências e um salão do Júri. Cer-
ca de 1,5 mil processos tramitam em 
Santa Luzia, comarca com aproxima-
damente 18 mil pessoas.

Santa Luzia ganha Fórum
LEGISLATIVO

Uma jovem alemã de 23 anos esca-
pou de um estuprador depois de mor-
der o seu pênis.

O caso aconteceu em julho passado 
na cidade de Heildeberg, no estado de 
Baden-Württemberg. 

Ao sair de seu apartamento, a 
mulher foi atacada por um manía-

co, que tentou forçá-la a fazer sexo 
oral nele.

Como o homem ficou suficiente-
mente ferido para necessitar de cui-
dados médicos, todos os hospitais da 
cidade foram alertados para procurar 
por marcas de dentes nos pintos dos 
pacientes.

Estuprador 
estúpido

A Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos foi sancionada recentemente no dia 
08 de julho de 2010. Tal instrumento le-
gislativo proíbe lixões e destaca que com-
pete às indústrias o descarte de produtos 
eletrônicos. Dentre os principais pontos 
inerentes a tal Política destaca-se:  

Lixões - Proíbe o lançamento de resí-
duos sólidos ou rejeitos a céu aberto.

Habitações - Proíbe nas áreas de des-
tinação final de resíduos ou rejeitos a fi-
xação de habitações temporárias ou per-
manentes.

Importações - Proíbe a importação 
de resíduos sólidos perigosos ou rejeitos.

Incentivos - União, Estados e muni-
cípios poderão conceder incentivos fiscais 
e financeiros para indústrias e entidades 
dedicadas a tratar e reciclar os resíduos.

Financiamento - O poder público 
poderá instituir linhas de financiamento 
para cooperativas ou associação de cata-
dores de materiais recicláveis, formadas 
por pessoas de baixa renda.

Plano de gestão - União, Estados e 
municípios deverão fazer planos integra-
dos de resíduos sólidos, com diagnósticos 
da situação, metas de redução de lixo e 
reciclagem e ações para atingir os obje-
tivos.

Logística reversa - Fabricantes, co-
merciantes, importadores e distribuido-
res terão de dar destinação adequada aos 
produtos que fabricaram, após o uso pelo 
consumidor.

Destarte, tal instrumento legislativo 
possui grande importância no que diz 
respeito à auditoria ambiental, uma vez 
que prevê medidas diretamente ligadas 
a destinação dos principais passivos am-
bientais. Fica estabelecido ainda que os 
fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes terão de investir para co-
locar no mercado artigos recicláveis e que 
gerem a menor quantidade possível de 
resíduos sólidos.

Nesse mesmo sentido, a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos impõe que de-
verão ser implementadas medidas para 
receber embalagens e produtos após o uso 
pelo consumidor de: agrotóxicos, seus re-

síduos e embalagens; pilhas e baterias; 
pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos 
e embalagens; lâmpadas fluorescentes; e 
produtos eletroeletrônicos e seus compo-
nentes. O processo de recolhimento des-
ses materiais, sua desmontagem (se for o 
caso), reciclagem e destinação ambiental-
mente correta é conhecido como logística 
reversa.

No intuito de concretizar tal logística, 
os empresários poderão recorrer à com-
pra de produtos ou embalagens usados 
atuando em parceria com cooperativas de 
catadores e criar postos de coleta. Nesse 
sentido, no caso da empresa de limpeza 
urbana, por meio de acordo com algum 
setor produtivo, realizar essa logística 
reversa, o Poder Público deverá ser re-
compensado, conforme acordo firmado 
entre as partes. Assim, de acordo com os 
legisladores responsáveis pela edição do 
referido texto, apesar do passivo ambien-
tal herdado pelo Brasil por causa da falta 
de regulamentação, o tempo conspirou a 
favor da qualidade legislativa inerente a 
tal Política.

Ademais, a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos possui relevância quanto aos 
passivos ambientais, pois, impõe diver-
sas proibições que poderão ser auditadas 
no futuro. Serão proibidas práticas como 
o lançamento de resíduos em praias, no 
mar ou rios e lagos; o lançamento a céu 
aberto sem tratamento, exceto no caso 
da mineração; e a queima a céu aberto 
ou em equipamentos não licenciados. O 
texto proíbe também a importação de re-
síduos perigosos ou que causem danos ao 
meio ambiente e à saúde pública. A re-
gra sobre a disposição final adequada dos 
rejeitos deverá ser implementada em até 
quatro anos após a publicação da lei, mas 
os planos estaduais e municipais poderão 
estipular prazos diferentes, com o objeti-
vo de adequá-los às condições e necessi-
dades locais. 

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

em Tributação e Meio Ambiente.
Itabuna-Bahia

www.rlpcadvogados.com.br  

A política nacional de resíduos 
sólidos e sua importância 
quanto à auditoria ambiental

leandro@rlpcadvogados.com.br e  leocoelhoadv@gmail.com 
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Os membros da  Comis-
são Especial de Inquérito 
(CEI) instaurada pela Câma-
ra de Vereadores de Itabuna, 
ouviram  o presidente da Câ-
mara, Clóvis Loiola. Loiola é 
o autor das denúncias profe-
ridas nos meios de comuni-
cação do município sobre as 
irregularidades na execução 
das despesas do Legislativo.

De acordo com o regu-
lamento da CEI, primei-
ramente serão ouvidos em 
audiência interna os de-
nunciantes do caso.  O de-
poimento será realizado em 
duas partes.  Primeiro será 
perguntado sobre a pessoa, 
ou seja,  a identificação civil, 
residência, domicílio e pro-
fissão. Na segunda parte a 
comissão perguntará sobre 
os fatos e atos que possam 

interessar a investigação.
De acordo com o presi-

dente da comissão, Milton 
Gramacho, essa primeira 
oitiva foi para formalizar 
as denúncias proferidas 
nos meios de comunicação. 
“A CEI criada pela Câmara 
terá um papel fiscalizador”, 
a partir da primeira oitiva 
é que a comissão definirá as 
próximas pessoas que serão 
ouvidas”, afirmou Milton.

O relator da CEI Clau-
devane Leite considerou 
que esse primeiro depoi-
mento é de extrema impor-
tância para dar celeridade 
ao processo da comissão. “O 
legislativo precisa o mais 
rápido possível esclarecer à 
população de Itabuna sobre 
as supostas irregularida-
des”, disse Claudevane.

A adesão do municí-
pio de Itabuna ao Progra-
ma Nacional de Tecnologia 
Educacional (ProInfo), de-
senvolvido pelo Ministério 
da Educação, está permi-
tindo a ampliação do pro-
cesso de informatização 
das unidades escolares do 
campo. Desde o último dia 
2 de setembro, a Secretaria 
da Educação (SEC) começou 
a receber os primeiros kits 
que compõe os laboratórios: 
5 computadores, sendo um 
servidor e quatro estações; 
monitores LCD; 1 impres-
sora jato de tinta; fones de 
ouvidos; e o pacote do pro-
grama Linux Educacional.

Nesta etapa do ProInfo 
Rural estão sendo beneficia-
das as escolas municipais 
São Francisco 1, Tobias 
Barreto, Nossa Senhora de 
Fátima e Marieta de Carva-
lho. Além dos laboratórios 
de informática, um convê-
nio firmado entre a SEC e 
o Ministério das Comuni-
cações irá permitir a insta-
lação de antenas GeSac em 
cada uma dessas unidades, 
viabilizando o acesso a rede 

mundial de comunicação 
para as escolas do campo.

Interação -  Segundo a 
diretora do Departamento 
de Pesquisas, Processamen-
to e Informações Gerenciais 
da SEC, Maria Aparecida 
Alves da Silva, com a infor-
matização e interligação à 
Internet, as escolas do meio 
rural deixam o isolamento e 
passam a ter um canal di-
reto de comunicação e inte-
ração com a SEC e demais 
unidades da rede municipal 
de ensino.

“O mais importante 
neste processo é a amplia-
ção da visão de mundo que 
a informatização permitirá 
aos nossos alunos, levando-
os a perceber e conhecer que 
existem outras realidades e 
possibilidades, além daque-
las que eles vivenciam no 
campo. Com isto, será pos-
sível incentivá-los a buscar 
sempre mais novos conheci-
mentos”, frisou Aparecida.

A diretora destaca que 
os professores do campo 
também terão novas pos-
sibilidades de melhorar o 
fazer pedagógico, inclusive, 

utilizando a formação ofere-
cida pela TV Escola, que faz 
parte dos programas dispo-
nibilizados pelo MEC. Ela 
cita o programa GCompris 
que permite ao professor 
trabalhar em sala de aula, 
por meio de jogos educati-
vos, conceitos de Matemáti-
ca e de Língua Portuguesa. 

Vanguarda - Maria 
Aparecida ressalta que, em 
relação às demais redes mu-
nicipais da Bahia e do Nor-
deste, Itabuna é referência 
em termos de informatiza-
ção. Ela revela que em 2005 
existiam apenas quatro es-
colas com laboratórios de 
informática. Hoje, a SEC já 
informatizou 39 escolas ur-
banas e 10 escolas do cam-
po. Somente este ano, foram 
instalados laboratórios em 
19 escolas com recursos do 
ProInfo e contrapartida do 
município.

Maria Aparecida acres-

centa que o Know-How ad-
quirido pela SEC na implan-
tação e utilização de novas 
tecnologias tem despertado 
em outros municípios o in-
teresse de obter consultoria. 
Ela cita o exemplo da Secre-
taria da Educação de Jequié 
que já solicitou informações 
para a implantação do NMT 
naquela cidade. 

ProInfo - O Programa 
Nacional de Tecnologia Edu-
cacional é uma ferramenta 
educacional com o objetivo 
de promover o uso pedagó-
gico da informática na rede 
pública de educação básica. 
O programa leva às esco-
las computadores, recursos 
digitais e conteúdos educa-
cionais. Em contrapartida, 
o município deve garantir 
a estrutura adequada para 
receber os laboratórios e ca-
pacitar os educadores para 
uso das máquinas e tecno-
logias.

EXECUTIVO LEGISLATIVO

CEI da Câmara 
de Itabuna começou 
ouvir testemunhas

Itabuna amplia
informatização de unidades 

escolares do campo


