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ENTREVISTA

O senhor tem mais de 50 anos de 
literatura. Por que demorou tanto 
para publicar um romance?

Hélio Pólvora – Sempre tive pelo 
conto um apego muito grande. Quando 
estreei em 1958, com o livro de contos Os 
galos da aurora, o escritor Adonias Filho, 
uma da notabilidade s da época, escre-
veu um artigo sobre o livro dizendo que 
logo eu chegaria ao romance. Foi uma 
previsão um tanto afoita. Mas a idéia do 
romance ficou em mim durante muitos 
anos. Houve uma época em que eu ten-
tei, mas acabava depressa. Não estou me 
comparando, mas um caso parecido é o de 
Tchekov, que foi contista e nunca conse-
guiu escrever um romance, embora tenha 
tentado muito.

Como a ideia se concretizou?
Um personagem do livro, que chamo 

com o contista premiado, cronista, 
crítico ensaísta e escritor com 30 livros 
publicados e membro da Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI) Hélio Pólvora, um 
dos orgulhos do Sul da Bahia na literatura.

“O campo sempre 
me atraiu. Ele 
reflete um momento 
da ficção brasileira 
muito importante”
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de Surdo, foi inspirado em uma pessoa 
que conheci no interior da Bahia. Ora 
julgávamos que era surdo, ora que esta-
va fingindo. Um personagem enigmático, 
que se valia de uma meia surdez para 
praticar a arte da dissimulação. Por ou-
tro lado, a surdez fazia o meio hostil a 
ele. Não era um intelectual, mas tinha 
uma sabedoria instintiva. Sente ter algo 
a dizer, mas encontra dificuldades. Está 
colocada romance a dificuldade da comu-
nicação humana.

A estrutura com vais vozes foi 
uma forma de decidir não resolver 
esse problema?

Teve essa intenção. Os personagens 
narram, falam de si e também dos demais. 
Então ao mesmo tempo também são nar-
rados. E há a estrutura do narrador, que 
tudo sabe. Todos esses planos narrativos 

lembram um pouco Enquanto agonizo, de 
Wiliam Faulkner. Com uma diferença: 
aqui as narrativas são seqüenciadas. Há 
o desejo de contar uma história episodica-
mente. Em Faulkner os tempos são mais 
tumultuados.

O livro retoma a tradição do ro-
mance ruralista, um pouco abando-
nado no Brasil. Esse abandono deve-
se a quê?

O Brasil passou por uma urbanização 
violenta. O campo se esvaziou, a popula-
ção rural caiu, para em torno de 20% e as 
cidades são monstruosas. O campo sem-
pre me atraiu. Ele reflete um momento 
da ficção brasileira muito importante: 
Graciliano Ramos, José Lins do Rêgo, 
Érico Veríssimo, Delcídio Jurandir, eles 
outros refletem a ambiência acentuada-
mente mais rural do que urbana na sua 
época. Eu diria que Inúteis luas obscenas 
há uma moldura rural, porque o livro tem 
uma direção psicológica. A descrição da 
paisagem não é preponderante, é impres-
sionista. Depende do estado de ânimo dos 
personagens.

Outra personagem interessante 
é Celina. Ela me lembrou o anjo de 
Teorema, file da Pasolini, pois de-
sestrutura a família. Mas é anjo ou 
diabo?

Celina é a lua. Selene, em grego. Mas 
a lua em suas fases. Celina tem vários 

lados. É a mulher sensual, a mulher ter-
na, a mulher caseira, a mulher diabólica. 
Ama, mas é também capaz de odiar. É 
uma criação pura, uma mistura de mu-
lheres. Um resumo de semblantes, gestos. 
Nada tem a ver com alguém que conheci, 
ao contrário do Surdo.

Os dois têm um caso amoroso que 
desperta reflexões sobre a velhice

A Celina é a lua nova. Adonias Filho 
dizia que, para escrever sobre a velhice, 
é preciso ser velho. Não concordo muito 
com isso. Acho que a gente precisa é ser 
jovem (risos). Mas, como disse Macha-
do de Assis, as estações passam e não é 
possível permanecer só na primavera. 
O Surdo está entre o outono e o começo 
do inverno quando conhece Celina e tem 
um último amor, que representa um dos 
maiores temas da literatura.

O livro, por sinal, cita várias referên-
cias de grandes escritores.

É um romance com uma preocupação 
que está desaparecendo da ficção moder-
na, que é a questão da linguagem apura-
da. Há um processo de composição para 
ela se ajustar ao ambiente, à psicologia 
dos personagens. E procura ser melodio-
sa, ter ritmo. É que se chamava de pro-
sa. Hoje não mais se fala nisso, mas os 
escritores se preocupam com o “como di-
zer”. “Com dizer” é mais importante do 
que “o que dizer”. Os enredos estão aí, são 
mais ou menos parecidos. A dificuldade é 
exprimir isso sem de uma forma banal. 
Tem que ter conteúdo humano. Acho que 
a literatura brasileira e mundial está se 
empobrecendo. Estão faltando ficcionis-
tas. Há muito apego ao fato, mas o fato 
por si só não diz nada. Quero saber é a 
versão do fato.

Depois de Inúteis luas obscenas, 
o contista Hélio Pólvora vai virar ro-
mancista?

Na verdade, este é meu segundo ro-
mance. Há um outro que escrevi antes, 
mas decidi publicar apenas no ano que 
vem. E já comecei a escrever um tercei-
ro. Pelo menos esses três vou fazer. Quer 
dizer, dois já estão feitos e o terceiro está 
na metade.

Pegou o jeito?
Acho que agora vai.

Entrevista concedia ao jornal Atarde no dia 18/09/2010

O entrevistado desta edição do jornal DIREI-
TOS é o escritor e membro das Academias 
de Letras da Bahia e de Ilhéus (ALI), Hé-

lio Pólvora de Almeida, que está lançando o seu 
primeiro romance Inúteis luas obscenas (Casarão 
do Verbo), que é um mergulho na Bahia rural das 
memórias do autor, nascido em uma fazenda de 
cacau em Itabuna. O ensaísta-escritor tem trinta 
livros lançados, mas nunca havia arriscado em 
escrever um romance. 

Para o ministro Ives Gandra (foto), as pessoas 
que tiverem precatórios a receber do pagamento de 
impostos do ente devedor deveriam ser isentas do pa-
gamento do Imposto de Renda. A sugestão, no entan-
to, deve ser encaminhada como uma proposta de lei.

A previsão é de que, até o final do ano, o CNJ 
apresente um sistema permitindo o bloqueio do 
repasse do fundo de participação aos estados e 
municípios que não seguirem a emenda. “Decidi-
mos também que os estados que estavam em dia 
com o pagamento dos precatórios não podem optar 
pelo regime especial estabelecido na emenda”, de-
clarou Ives Gandra.

CNJ altera resolução sobre
a Emenda dos Precatórios

Lançada a 3ª 
edição do Breves 
Análises Jurídicas

Projeto de lei estabelece 
sanções contra 

combustível irregular

Divórcios em SP crescem 149% com nova regra

O direito penal e sua 
finalidade: uma análise à 
luz de Gunther Jackobs



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de outubro a 20 de novembro de 2010 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
02

O DIREITOS é publicado pela DIREITOS EDITORIA E PUBLICIDADE LTDA, 
sob o CNPJ  de  Nº 11.463.667/0001-47 e Inscrição Municipal de Nº 18.506

Endereço: Rua Santa Rita, 169, 1º Andar, São Caetano, Itabuna – Bahia, CEP 45.607-125 
Diretor-Editor: Vercil Rodrigues
                         vercil@jornaldireitos.com.br
Jornalista Responsável: Joselito dos Reis Santos - DRT/BA Nº. 113 
Diagramação e Execução Gráfica: Arnold Coelho.
Revisão: Viviane Teixeira Rodrigues.
Deptº. de Marketing e Publicidade/Venda: V.A. Produção/Rodrigues (73) 9134 5375.
Conselho Editorial: Mateus Maurício Santos e Giovani G. de Albuquerque.
Departamento Jurídico: Drª. Veronice Santos da Silva – OAB/BA. Nº. 12.068 e Drº Jackson Ferreira de Matos – OAB/BA. Nº. 15.065
Circulação: Itabuna - Ilhéus e Sul, Extremo e Baixo Sul da Bahia, Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Vitória da Conquista, 
Teixeira de Freitas, Eunapólis, Itamarajú, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Barreiras.
Responsável pela Distribuição em Itabuna/BA.: Angélica S. da Silva (73) 8106 9737.
Responsável pela Distribuição em Ilhéus/BA.: J. R. Distribuidor (73) 3613 5363

Críticas, sugestões e postar artigos: direitos@jornaldireitos.com.br e vercil@jornaldireitos.com.br  

Tiragem: 6.000 exemplares mensais.
Edições Anteriores: R$ 5,00

 * Todos os artigos contidos neste Jornal são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores

Home Page: http://www.jornaldireitos.com.br       E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 
Telefones: (73) 9134 5375 e 9131 7932

No Direito moderno iniciou-
se e fomentou-se o entendimen-
to de que a finalidade do Direito 
Penal é a tutela de bens jurídicos 
(ditos indisponíveis). No melhor 
entendimento, afirma Luiz Régis 
Prado que “o pensamento jurídico 
moderno reconhece que o escopo 
imediato e primordial do Direito 
Penal radica na proteção de bens 
jurídicos – essenciais ao indivíduo 
e à comunidade” 

A modernidade atribui a Bir-
nbaum a paternidade do termo 
bem jurídico, para quem, aliás, a 
construção do crime era feita com 
base no bem jurídico a ser prote-
gido e não num simples direito 
subjetivo ferido, como entendia 
Feurbach. Pois bem, complemen-
tando o pensamento de Birn-
baum, Nilo Batista afirma que “a 
missão do Direito Penal é a pro-
teção dos bens jurídicos, através 
da cominação, aplicação e execu-
ção da pena”  Vale dizer aí, que a 
pena reflete-se como mecanismo 
de coerção utilizado pelo Direito 
Penal com o fim de proteger os 

ditos bens. 
Este é o entendimento majo-

ritário e a postura adotada pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, 
passando adiante nas Univer-
sidades e similares. Ocorre que 
parte da doutrina tem adotado 
outro entendimento quanto à fi-
nalidade do Direito Penal. O pa-
triarca é Gunther Jackobs, para 
quem “o Direito Penal não aten-
de à finalidade de bens jurídicos, 
pois, quando é aplicado, o bem 
jurídico que teria de ser por ele 
protegido já foi efetivamente ata-
cado” . Noutras palavras, no en-
tendimento de Jackobs, a finali-
dade do Direito Penal não está na 
proteção dos bens jurídicos, mas 
sim na “garantia de vigência da 
norma”, o que significa dizer ape-
nas que para que se identifique a 
vigência da norma é preciso que o 
agente que praticou determinado 
delito seja efetivamente punido.

Com perdão ao catedrático 
alemão, se é verdade que o Direi-
to Penal tem função meramente 
punitiva, então deixou de ser cons-

trução social e, neste sentido, se-
ria possível, então, tipificar ações 
por ele não tuteladas, o que seria, 
no mínimo, assustador, posto que 
significaria o primeiro passo para 
o caos. Com este entendimento se-
riam tipificadas condutas por pura 
e simples fidelidade ao ordenamen-
to, o que não se pode admitir.

Assim, pode-se concluir que 
a finalidade do Direito Penal é, 
sim, a de proteger bens jurídicos 
que não podem ser tutelados por 
outros ramos do Direito, tendo na 
pena o instrumento de que se va-
lerá para cumprir tal finalidade, 
e nenhuma ação poderá ser tipifi-
cada se o bem atingido não for por 
ele tutelado.

1PRADO, Luiz Régis. Bem jurídico-
penal e Constituição, p. 47.

2 BATISTA, Nilo. Introdução crítica do 
direito penal brasileiro, p. 48.

Por Maria das Graças Belens Imai. 
Advogada, especializanda em Direito Penal e 
Processual Penal, pela UNIFACS, advogada do 
escritório Fragata & Antunes Advogados Asso-

ciados. Salvador – Bahia.

O direito penal e sua finalidade:
uma análise à luz de Gunther Jackobs

belens.adv@uol.com.br 

“Quanto maior for o número dos que entenderem e tiverem nas mãos o 
sagrado código das leis, menos frequentes serão os delitos, pois não há dúvida 
que a ignorância e a incerteza das penas propiciam a eloquência das paixões”.  

Cesare Beccaria

Sou acadêmico do curso de 
Direito da Faculdade de Ilhéus, 
e gostaria de parabenizá-los 
pelo excelente trabalho que o 
Jornal DIREITOS vem desen-
volvendo na Bahia, com exce-
lentes matérias, artigos, bem 
assim, prestação de um serviço 
público exemplar.

Josiel Ferreia. Acadêmico de Di-
reito da Faculdade de Ilhéus (CESUPI). 
Ilhéus – Bahia. 

Amigo Vercil, o Jornal DI-
REITOS está maravilhoso a 
cada dia. Você sempre cheio de 
talento. Parabéns. 

Eliene Hygino. Cronista e Secreta-

ria da Academia de Letras de Ilhéus. 
Ilhéus – Bahia.

 
Gostaria de parabenizar o 

jornal DIREITOS pela excelente 
e esclarecedora entrevista com o 
José Carlos Oliveira (edição de 
setembro/2010). José Carlos nos 
deu uma aula desta importante 
instituição que é a Maçonaria. 

Cíntia Carla. Comerciante e poe-
ta. Feira de Santana – Bahia.

Parabéns Vercil Rodrigues 
pelo brilhante artigo veiculado na 
coluna Análise Cotidiana  - “Não 
é minha culpa” (edição de setem-
bro). Nele você me fez sentir mais 
ser humano, pois achava que só 
eu sofria dessa “deficiência”.

Marta Verônica. Estudante. 
Itabuna – Bahia.

MP define lista sêxtupla para escolha 
do novo desembargador baiano

Justiça em MS diz que pirataria
é aceita e absolve ambulante

A Justiça de Mato Grosso do 
Sul aceitou o argumento de que a 
sociedade brasileira aceita a com-
pra e a venda de produtos pirate-
ados e absolveu um vendedor am-
bulante flagrado vendendo itens 
piratas em Campo Grande. Em 
decisão unânime, o TJ (Tribunal 
de Justiça) negou recurso do MP 

(Ministério Público), que preten-
dia condenar o ambulante Wlad-
son Luiz Gonçalves da Silva por 
violação de direitos autorais. O fla-
grante ocorreu em outubro do ano 
passado. Segundo a Promotoria, o 
vendedor transportava 118 DVDs 
e 82 CDs falsificados. Fonte Folha 
de S.Paulo. 

O Conselho Superior do Mi-
nistério Público acaba de eleger 
a lista sêxtupla que será encami-
nhada ao Tribunal de Justiça e 
posteriormente ao governador Ja-
ques Wagner (PT) para a escolha 
do próximo desembargador baia-
no. Integram o grupo os seguin-
tes nomes: Nágila Brito e José 

Rotandano, que obtiveram nove 
dos 10 votos do Conselho, Mano-
el Cardoso, que obteve oito votos, 
e José Cupertino de Aguiar, Ilona 
Reis e Regina Helena Reis, que fo-
ram escolhidos, cada, por sete dos 
membros do colegiado. O TJ reduz 
a lista a três nomes para que Wag-
ner escolha um deles.

DECISÕES

ELEIÇÃO

Prezados Leitores e Colaboradores,
A partir desta edição o Jornal 

e a Revista DIREITOS passam a 
ter estampados em suas capas o 
ISSN e o Código de Barra.

O ISSN (International Stan-
dard Serial Number) é um número 
de identificação única, internacio-
nalmente reconhecido para publi-
cações seriadas. As publicações que 
têm ISSN fazem parte dos registros 
de publicações mantido pelo Centro 
Internacional do ISSN, em Paris. 

O sistema de coordenação in-
ternacional (ISSN International 
Centre - ICISSN, Paris) no Bra-
sil, o ISSN é atribuído pelo Centro 
Brasileiro do ISSN (CBISSN) sob 
a responsabilidade do Instituto 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia 
- IBICT, que é membro da rede e 
representante brasileiro junto ao 
Centro Internacional.

É o DIREITOS (jornal e revis-
ta) ganhando a cada edição mais 
credibilidade pela seriedade com 
que faz jornalismo.

A direção

MENSAGEM



A Câmara dos Deputados 
analisa projeto de lei que de-
termina sanções para a aqui-
sição, estocagem, distribuição 
e revenda de combustíveis de-
rivados de petróleo impróprios 
ao consumo. O projeto, de au-
toria do deputado Edmar Mo-
reira (PR-MG), estabelece que 
o comércio de produtos que 
não atendam às especificações 
da ANP (Agência Nacional de 
Petróleo) poderão ser punidos 
com multa, apreensão de mer-
cadoria, interdição parcial ou 
total do estabelecimento. 

 Pela proposta, caberá aos 
Procons aplicar as punições, a 
partir de laudo que comprove 
as irregularidades, expedido 
pela ANP ou por entidades por 
ela credenciadas ou a ela con-
veniadas. 

  O projeto estabelece ainda 
que, após a coleta de amostras 
do combustível, se testes preli-
minares acusarem indícios de 
inadequação às especificações 
do órgão regulador, os agen-
tes fiscais ficarão autorizados 

a apreender o combustível e 
lacrar o tanque ou a bomba. 
Comprovada a inadequação, o 
Procon deverá notificar o in-
frator, que terá cinco dias para 
apresentar sua defesa. 

  Segundo o deputado, “a 
adulteração de combustíveis 
tende a aumentar a emissão 
de poluentes, é fonte provável 
de prejuízo à saúde, além de 

causar danos ao motor e a ou-
tros componentes do veículo, 
gerando perda de potência e 
aumento do consumo”. 

Tramitação - A proposta 
tramitará em conjunto com o 
projeto de lei 2671/89 do Se-
nado. As propostas serão ana-
lisadas por comissão especial 
antes de serem votadas pelo 
Plenário. 
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Desde o Conde dos Arcos, o pri-
meiro banqueiro brasileiro, o Brasil 
guarda um respeito muito grande 
às instituições financeiras, um ver-
dadeiro temor reverencial à banca. 
Imagino que os dirigentes máximos 
do Pais, (incluam-se dignatários 
dos três Poderes) ajoelham - se ao 
passar diante das catedrais ban-
cárias, como se o fizessem perante 
as imagens sagradas que cuidam 
dos féis nos altares das igrejas. 
Assoma-lhes um misto de temor e 
respeito, de sorte a considerar que 
as instituições financeiras passa-
ram sobranceiras aos largos dos 
dispositivos constitucionais que re-
gulamentaram a matéria, escapam, 
portanto, às imposições insertas na 
Constituição Federal. Esta torna-se 
apenas um belo, admirável e inútil 
texto, para o Sistema Financeiro 
Nacional, porque para o particular 
continua a ser aplicada a legisla-
ção que tem como crime a chamada 
usura, a agiotagem, a cobrança dos 
juros excessivos.

Observe-se que o parágrafo ter-
ceiro do at. 192, da Carta Magna, 
limitava em doze por cento ao ano 
(12%) a taxa de juros. Entenderam, 
todavia, os tribunais, que esse limi-
te não aplicava aos estabelecimen-
tos bancários considerando que o 
dispositivo necessitava de regula-
mentação e ao longo de mais de dez 
(10) anos, o Congresso Nacional não 
aprovara nenhuma lei destinada a 
regulamentar o citado parágrafo 3º. 
Do at. 192, da Constituição Federal. 
Então nada poderia ser exigido dos 
bancos a respeito, que ficaram livros 
para a agiotagem impedida de ser 
praticada pelo particular, sob pena 
de responder por crime específico a 
respeito.

Mas, fomos além. Como era 
difícil obter a regulamentação do 
mencionado parágrafo 3º. Do art. 
192, da C. F., então o melhor seria 
suprimi-lo. E assim foi feito. O Con-
gresso Nacional aprovou a Emenda 
Constitucional n. 40, que deu nova 
redação ao art. 192, citado, e retirou 
do seu, contudo o parágrafo terceiro, 
que cuidava da limitação dos juros. 
Desapareceu a imposição constitu-
cional a respeito.

Ora muito bem, Apoiado na tal 
Emenda Constitucional n 40, o Su-
perior Tribunal de Justiça emitiu a 
Súmula n. 382 explicitando que ao 
Sistema Financeiro Nacional não se 
aplica a limitação dos juros a doze 
por cento ao ano (12%), notadamen-
te após a emissão da lei n. 4.595/64, 
situação que fixou de uma vez por 
todas a exclusão das instituições fi-
nanceiras da limitação da cobrança 
dos juros. 

Esse endereço interpretativo 
encaminhou-se na direção da soli-
dificação sem retorno aparente (ao 
menos), quando o Supremo Tribunal 
Federal, também, lançou a Súmula 
n.596, afirmando que nem mesmo 
a chamada Lei da Usura – Decreto 
n. 22. 626 de 1933, poderia ser uti-
lizado contra o Sistema Financeiro, 
o que vem a alcançar o Sistema Fi-
nanceiro da Habitação. Assim, resta 
às partes por seus advogados, lutar 
sem descanso contra essa proteção 
que favorece os realmente podero-
sos – os estabelecimentos financei-
ros e bancários.

Nesse passo, revendo os termos 
da cabeça do art. 192, constitucio-
nal, verifica-se que “O sistema Fi-
nanceiro nacional, estruturado de 
forma a promover o desenvolvimen-
to estruturado do Pais e a servir aos 
interesses da coletividade em todas 
as partes que compõem”... A  inevi-
tável conclusão é no sentido de que 
a  banca nacional há de servir os 
interesses da coletividade em todas 
as suas categorias, não estabelecen-
do nenhuma exceção. Entretanto, 
na prática, para começar, ficam de 
fora de qualquer proteção, os mutu-
ários do Sistema Financeiro da Ha-
bitação, que pagam prestações cada 
dia mais elevadas e destinadas `a 
amortização simplesmente de juros 
e de correção e, praticamente nada 
do valor do empréstimo, de tal sorte 
que, ao fim do contrato, o débito é 
maior do que o próprio bem adqui-
rido. 

Este procedimento, a nosso 
sentir, fere frontalmente o art. 192 
constitucionais, bem como o at. 5º. 
Da Lei de Introdução ao Código Ci-
vil, que deter Iná ao juiz aplicar a 
lei sempre tendo em vista a sua fi-
nalidade social, isto é, o bem estar 
da comunidade e não de uma parce-
la desta, já enriquecida e poderosa. 

Em arremate, entendemos que 
a norma constitucional vem sen-
do aplicada equivocadamente, sem 
respeitar, inclusive, a norma infra-
constitucional de respeito aos inte-
resses sociais da lei e à própria nor-
ma constitucional, seguindo a qual 
o Sistema Financeiro deve, impera-
tivamente, servir aos interesses da 
coletividade. Seria, pois, uma ins-
tituição destinada ao bem comum, 
e não aos interesses de um grupo 
social determinado.

É como vemos e pensamos e 
sentimos.

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

Salvador – Bahia.

Juros bancários 
– o temor reverencial

E-mail: ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br
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Projeto de lei estabelece sanções 
contra combustível irregular

Um mutirão está sendo 
organizado por juízes fede-
rais de Pernambuco e do Ce-
ará para promover a conci-
liação entre a União e cerca 

de 600 proprietários de imó-
veis localizados na área das 
obras de transposição do Rio 
São Francisco. O objetivo é 
buscar acordos com pessoas 

que ainda não deixaram seus 
imóveis e pagar todas as de-
sapropriações que já foram 
negociadas 

(Agência Brasil)

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

largo,carnavais e religiosas,publicidade 
volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Conciliação para desapropriações
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O livro Breves Análises Jurídicas (Di-
reitos Editora), que marcou a estréia do 
jornalista e professor Vercil Rodrigues no 
mundo da literatura, acaba de ganhar a 
sua 3ª edição.

Segundo o autor da obra, que teve seu 
lançamento em maio, Breves Análises Ju-
rídicas é uma agradável surpresa, pois tem 
batido recordes de vendas a cada edição.

 Considerada como uma iniciativa iné-
dita na literatura jurídica do Brasil, por 
ser a primeira obra escrita por um estu-
dante de Direito, o volume aborda assun-
tos relacionados aos diversos aspectos ju-
rídicos, a exemplo Direito Constitucional, 
Eleitoral, Processual, Direito de Família, 
Penal, Educacional, Alternativo, Direito 
das Pessoas com Deficiências, Criança e 
do Adolescente, dentre outros.

“Breves Análises Jurídicas tem  o 
grande mérito de condensar trabalhos 
que giram ao derredor da relevante e 
atual temática dos direitos fundamen-
tais”,  comentou Ricardo Maurício Frei-
re, Pós-Doutor e Mestre em Direito pela 
Universidade Federal da Bahia (Ufba). 
Ele observa na literatura jurídica do novo 
autor, o seguinte:  a objetividade do ra-
ciocínio, a correção vocabular, a clareza 
expositiva, a argumentação convincente 
e o enfoque interdisciplinar das ideias.   

“Com a socialização do conhecimento 
voltado para ajudar o próximo e a preo-
cupação constante do autor em adaptar 
o Direito à realidade social, que é viva e 

dinâmica”, comentou Marcos Bandeira, 
Juiz de Direito da Vara da Infância  e Ju-
ventude da Comarca de Itabuna e Profes-
sor de Direito da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (Uesc), que assina o prefá-
cio da obra.

 “Trata-se de uma obra que enrique-
cerá qualquer biblioteca, tanto de cultores 
do direito como de qualquer cidadão que 
tenha interesse em ampliar seus conheci-
mentos, mormente sobre as novidades que 
estão ocorrendo em nosso ordenamento ju-
rídico”, declarou Dr. José Carlos Oliveira, 
advogado e Auditor Fiscal aposentado, 
que foi o orientador técnico da obra.

Vercil Rodrigues é jornalista-funda-
dor do Jornal, Revista e Editora de li-
vros Direitos; bacharelando em Direito, 
historiador pela Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC); Especialista em 
História Regional, em Gestão Escolar e 
Docência do Ensino Superior. É Professor 
de História da Rede Estadual de Ensino 
da Bahia e autor do livro Análises Coti-
dianas (Direitos Editora).

Lançada a 
3ª edição do Breves 
Análises Jurídicas

CONGRESSO

O advogado itabunense Marcos 
Conrado, especialista na área pre-
videnciária, participou entre os dias 
7 e 9 de outubro, na cidade de Porto 
Alegre (RS), do VI Congresso Brasi-
leiro de Direito Previdenciário e II 
Congresso de Direito Previdenciário 
do Mercossul. O evento foi organiza-
do pelo Instituto Brasileiro de Direi-
to Previdenciário (IBDP), tendo como 
conferencista de abertura o Dr. Jeffer-
son Kravchychyn, conselheiro do CNJ 
para o biênio 2009/2011, que abordou 
o tema “CNJ e a Justiça do Século 
XXI”. 

Durante o Congresso, também 
foram debatidos outros assuntos im-
portantes para os segurados da Pre-
vidência Social, como: “Benefícios por 
incapacidade”; ”Especificidades dos 
trabalhadores rurais”; “Possibilidade 
de revisão de benefícios com base nas 
Emendas 20/98 e 41/02”; “Flexibiliza-
ção da coisa julgada no processo pre-
videnciário”; “O mito do déficit previ-
denciário”; “Desaposentação”; e “Dano 
Moral no Direito Previdenciário”.

Participaram do Congresso diver-

sos advogados especialistas em Di-
reito Previdenciário de todo país e do 
Mercossul, interessados no aperfeiço-
amento de suas teses previdenciárias, 
visando assegurar aos segurados da 
Previdência Social de sua região o re-
conhecimento de seus direitos.

 Marcos Conrado destaca que além 
do tema de benefícios por incapacida-
de e dano moral, o que lhe despertou 
muito interesse foi a Desaposentação, 
que consiste na revisão obtida pelos 
beneficiários do Regime Geral de Pre-
vidência Social, ou em Regimes Pró-
prios de Previdência de Servidores 
Públicos, com o objetivo exclusivo de 
possibilitar o recebimento de benefício 
mais vantajoso no mesmo regime pre-
videnciário.

Ele ressalta que como advogado 
da “causa previdenciária na região”, 
faz questão de estar sempre partici-
pando de eventos que trate do Direi-
to Previdenciário, pois é uma preocu-
pação sua atualizar conhecimentos, 
em sintonia com tudo que envolve 
o segurado da Previdência Social e 
seus direitos.

Advogado itabunense
participou de Congresso 

Previdenciário no RS

Defensoria de SP move
ação contra transportadoras

As empresas de ônibus Viação Ita-
pemirim, Viação Cometa e Auto Via-
ção 1001 estão na mira da Defensoria 
Pública de São Paulo. O órgão entrou 
com ação na Justiça, alegando que as 

empresas não dão publicidade ao direi-
to dos idosos de viajar gratuitamente 
ou com desconto de 50% no transporte 
coletivo interestadual. As informações 
são da Agência Brasil.
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DIREITO PENAL E 
PROCESSUAL PENAL

1- Com relação à pena de mul-
ta, assinale a opção correta.

a) Transitada em julgado a sen-
tença condenatória, a multa 
será considerada dívida de va-
lor, aplicando-se-lhe as normas 
da legislação relativa à dívida 
ativa da fazenda pública, exceto 
no que concerne às causas inter-
ruptivas e suspensivas da pres-
crição, incidindo, nesse caso, as 
normas do CP.

b) Sobrevindo ao condenado doen-
ça mental, é suspensa a execu-
ção da pena de multa.

c) Transitada em julgado a senten-
ça condenatória, a multa deverá 
ser paga no prazo de dez dias e 
será convertida em pena priva-
tiva de liberdade caso o conde-
nado não realize o pagamento.

d) É vedado o pagamento da pena 
de multa em parcelas mensais, 
dada a natureza jurídica de tal 
espécie de sanção.

2- Em relação à imputabilidade 
penal, assinale a opção cor-
reta.

a) Quanto à aferição da inimpu-
tabilidade, o CP adota, como 
regra, o critério psicológico, se-
gundo o qual importa saber se 
o agente, no momento da ação 
ou da omissão delituosa, tem 
ou não condições de avaliar o 
caráter criminoso do fato e de 
orientar-se de acordo com esse 
entendimento.

b) A pena poderá ser reduzida se 
o agente, em virtude de pertur-
bação de saúde mental ou por 
desenvolvimento mental in-
completo ou retardado, não for 
inteiramente capaz de entender 
o caráter ilícito do fato ou de de-
terminar-se de acordo com esse 
entendimento.

c) A pena imposta ao semi-impu-
tável não pode ser substituída 
por medida de segurança.

d) A embriaguez não acidental, 
seja voluntária ou culposa, 

completa ou incompleta, exclui 
a imputabilidade do agente 
que, ao tempo da ação ou omis-
são delituosa, for inteiramente 
incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendi-
mento.

3- Com relação aos crimes con-
tra o patrimônio, assinale a 
opção correta.

a) A conduta da vítima não é fator 
de distinção entre os delitos de 
roubo e extorsão.

b) O crime de extorsão mediante 
sequestro consuma-se no mo-
mento em que o resgate é exigi-
do, independentemente do mo-
mento da privação da liberdade 
da vítima.

c) Ocorre crime de extorsão indire-
ta quando alguém, abusando da 
situação de outro, exige, como 
garantia de dívida, documento 
que pode dar causa a procedi-
mento criminal contra a vítima 
ou terceiro.

d) No crime de apropriação indébi-
ta, o fato de o agente praticá-lo 
em razão de ofício, emprego ou 
profissão não interfere na impo-
sição da pena, por se tratar de 
elementar do tipo.

4- Admite-se a suspensão con-
dicional da pena (sursis)

a) em casos de condenação a pena 
restritiva de direito ou privati-
va de liberdade, desde que não 
superior a quatro anos.

b) a reincidente em crime doloso, 
desde que a condenação ante-
rior tenha sido exclusivamente 
à pena de multa.

c) para o condenado que, na data 
do fato, tenha idade acima de 
setenta anos, desde que a pena 
não seja superior a dois anos.

d) para o condenado em estado de 
saúde grave ou portador de do-
ença incurável, desde que ele 
tenha reparado o dano.

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

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

Cláusula quota litis não fere ética do advogado
O contrato firmado entre o advogado e 

seu cliente com cláusula quota litis, ou seja, 
que autoriza o pagamento dos honorários 
somente no final do processo, por si só, não 
fere o regime ético-disciplinar da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Este é o entendimento 

do Órgão Especial do Conselho Federal da 
OAB ao analisar uma consulta. Porém, o re-
lator do caso, conselheiro federal Maryvaldo 
BAssal de Freire (RR), chamou a atenção 
para o fato desse tipo de contrato ser uma 
exceção e não uma regra.

Divórcios em SP crescem 
149% com nova regra

O número de divórcios no 
Estado de São Paulo cresceu 
149% desde julho deste ano, 
quando foi aprovada a emen-
da constitucional 66, que ins-
tituiu no país o chamado di-
vórcio rápido (feito por meio 
de escritura em cartório). Os 
números são do CNB (Colégio 
Notarial do Brasil), que re-
presenta os tabeliães de todo 
o país. No ano passado, entre 

julho e agosto, foram realiza-
dos no Estado 816 divórcios 
e, no mesmo período deste 
ano, 2.031. Segundo Ubira-
tan Guimarães, presidente do 
CNB-SP, o aumento se deve 
à facilitação do processo, que 
chegava a se arrastar durante 
anos, à diminuição dos custos 
processuais e a uma demanda 
reprimida pelo serviço. Fonte 
Folha de S.Paulo.

Doença Holandesa, Dutch disease ou 
maldição dos recursos naturais, é um 
conceito econômico e tem relação entre a ex-
ploração de recursos naturais e o declínio do 
setor manufatureiro (industrial). No ano de 
1977 a famosa revista “The Economist” uti-
lizou esse termo para descrever o processo de 
declínio pelo qual passava o setor industrial 
da Holanda após a descoberta de grande fonte 
de gás natural. Essa teoria, se é que podemos 
chamá-la assim, prega que um aumento de 
receita decorrente da exportação de recursos 
naturais irá desindustrializar uma nação de-
vido à valorização cambial, que torna o setor 
manufatureiro menos produtivo aos produtos 
externos. Com o início dessa exploração de 
gás a Holanda passou a exportar o mesmo 
em grandes proporções, o que provocou uma 
maciça entrada de divisas decorrente de suas 
receitas de exportação. O efeito da entrada de 
moeda estrangeira foi a forte valorização de 
sua moeda local (na época, o florim). A va-
lorização cambial atingiu de maneira direta 
o setor industrial, afetando sua competitivi-
dade externa, estimulando as importações, o 
que levou ao processo denominado de desin-
dustrialização. 

Porém, é muito difícil dizer com exatidão 
que a doença holandesa é a causa do declí-
nio do setor manufatureiro porque existem 
muitos outros fatores econômicos a se levar 
em consideração. No Brasil, a preocupação 
com este fenômeno vem surgindo com o cres-
cimento nas exportações de commodities e 
mais recentemente com a possibilidade de 
exploração e exportação de biocombustíveis, 
principalmente o etanol. Além disso, outro 
agravante é a descoberta de fontes de petróleo 
na camada pré-sal, que poderá levar o Bra-
sil a ocupar o grupo dos maiores exploradores 

mundiais do produto. O crescimento das ex-
portações de commodities e suas perspectivas 
futuras e a conseqüente valorização do real já 
começa a ter efeitos sobre a indústria brasi-
leira através da perda de competitividade do 
setor no mercado externo.

Até o início da década de 1990, a economia 
brasileira estava neutralizada dos efeitos da 
doença holandesa, através de mecanismos 
de proteção que suplantavam a valorização 
da taxa de câmbio. A partir daí, através da 
liberação comercial e financeira o país passou 
a apresentar altos níveis de desindustriali-
zação. Fatores como, o abandono de políticas 
industriais e comerciais, valorização cambial 
(utilizada como instrumento de combate à in-
flação), levaram o Brasil de volta à posição Ri-
cardiana, ou seja, refletindo sua dotação tra-
dicional de recursos. Assim, sob este ponto de 
vista, a questão que deve ser investigada é se 
essa “doença” foi originada pela descoberta 
de recursos naturais ou, de outra forma, sur-
giu devido aos acontecimentos citados após a 
década de 1990.

Alguns economistas acreditam que o Bra-
sil contraiu em algum grau a doença holan-
desa, e assim, está em curso um processo de 
desindustrialização econômica. Outro aspecto 
que poderá agravar o problema são as nego-
ciações da rodada de Doha. O objetivo do Bra-
sil é conseguir a diminuição dos subsídios que 
Europa e Estados Unidos dão a agricultura. 
Estes já estão dispostos a atender algumas 
reivindicações feitas pelo Brasil, entretanto, 
como contrapartida, setores estratégicos da 
indústria brasileira terão de reduzir substan-
cialmente suas tarifas aduaneiras.

Por Josiel Ferreira.
 Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade de Ilhéus – CESUPI. 

Ilhéus – Bahia.

Doença holandesa

jota.ferreira@hotmail.com 



Uma decisão do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) poderá servir 
de precedente para que se torne sem 
efeito a lei seca, que endureceu as 
punições, prevendo até a detenção, a 
motoristas flagrados dirigindo sob o 
efeito do álcool. Na prática, vai bastar 
um acusado se recusar a fazer exame 
de bafômetro ou de sangue. A 6.ª Tur-

ma do STJ determinou o arquivamen-
to de uma ação penal aberta contra 
um motorista que se recusou a fazer 
exames após ser flagrado por PMs di-
rigindo na contramão e com sinais de 
embriaguez. A decisão pode encorajar 
motoristas infratores, e os questiona-
mentos só terão fim após sentença do 
STF (Supremo Tribunal Federal).  

Decisão do STJ 
ameaça impedir prisão por lei seca
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Há muito se discute qual o momen-
to processual para inversão do ônus da 
prova nos processos judiciais, alguns 
defendem que o momento correto se-
ria no despacho inicial, oportunizando 
assim que o Réu tenha garantido de 
forma completa e irrestrita o direito a 
ampla defesa e ao contraditório. 

Contudo há uma corrente divergente 
que entende que a inversão do ônus da 
prova pode ocorrer na sentença, e que tal 
situação não fere as garantias da ampla 
defesa e do contraditório. É lógico que no 
caso em questão o processo deveria estar 
sob a égide da Lei. 8.078/90, sendo apli-
cável ao caso concreto a regra contida no 
art. 6º, VIII, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do 
consumidor: (omissis)
VIII - a facilitação da defesa 
de seus direitos, inclusive 
com a inversão do ônus da 
prova, a seu favor, no proces-
so civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou 
quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de 
experiências;

É importante destacar que existem 
outras exigências para que ocorra a in-
versão do ônus da prova, primeiro que 
seja a critério do Juiz, ou seja, não seria 
necessário o seu requerimento poden-
do a mesma ser de oficio. É necessário 
que seja verossímil as alegações ou que 
o consumidor seja hipossuficiente, que 
pode ser econômico, técnico ou proces-
sual. E que após isto tudo seja obedeci-
da as regras ordinárias de experiência.

Assim fica claro que mesmo à parte 
requerendo, dependerá única e exclusi-
vamente do entendimento do Magistra-
do conceder ou não a inversão do ônus 
da prova, desde que preenchido os re-
quisitos, podendo tal inversão ocorrer 

em dois momentos.
Porém o objeto do presente é verifi-

car se existe a possibilidade da aplica-
ção da regra contida no art. 6º, VIII nos 
processos administrativos.

A nosso ver, tal beneficia processual, 
não pode e não deve ser aplicado ao pro-
cesso administrativo que esteja em trâ-
mite sob a égide da lei 8.078/90, pois a 
regra ali contida é bem clara, vejamos: 
“São direitos básicos do consumidor a 
facilitação da defesa de seus direitos, 
inclusive com a inversão do ônus da 
prova, a seu favor, no processo civil, 
quando, a critério do juiz, for verossí-
mil a alegação ou quando for ele hipos-
suficiente, segundo as regras ordinárias 
de experiências;” (grifei)

Conforme destacamos, são claros 
dois óbices, o primeiro é que a regra ali 
contida fala em processo civil, o que em 
nada se confunde com o processo ad-
ministrativo, o segundo é a expressão 
a critério do Juiz, como sabemos não 
temos juízes em processos administra-
tivos de matéria consumerista, temos 
neste caso conciliadores, que em regra 
são Advogados ou Bacharéis e servi-
dores responsáveis pelo julgamento, o 
diretor do Órgão ou Superintendente, 
mas jamais Juízes, pois estes atuam 
exclusivamente em Órgãos Judiciários.

Assim no nosso entendimento equi-
vocam-se aqueles que deferem reque-
rimentos de inversão do ônus da prova 
no processo administrativo, assim como 
são equivocadas as decisões fundadas 
em processos administrativos que trans-
ferem aos Reclamados, através da in-
versão do ônus da prova, a obrigação de 
provar o alegado. É assim que eu 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.

Da impossibilidade jurídica 
da inversão do ônus da 
prova em processos administrativos

graduacaodigital@bol.com.br 

Corriqueiramente, para aferir se uma 
questão está CERTA ou ERRADA, as ban-
cas examinadoras mudam apenas e tão so-
mente uma palavra no contexto de várias. 
Ou até mesmo, invertem-nas da ordem do 
texto na pergunta da questão, a achar ser 
esta famosa (pegadinha) a principal ava-
liadora para selecionar os melhores candi-
datos ao serviço público. 

Ledo engano!
O objetivo cardeal das Bancas de con-

cursos públicos é selecionar os melhores 
candidatos, com as habilidades que vão 
além de mero conhecimento memorizado, 
abrangendo compreensão, aplicação, aná-
lise, síntese e avaliação, valorizando a ca-
pacidade de raciocínio.

Como dispõem, quase que todos os 
próprios editais de concursos, nos itens 
dos objetos que serão avaliados, a fim de 
buscar sempre o princípio da eficiência no 
serviço público.

Assim sendo, deve-se repensar toda a 
metodologia que as Bancas estão a utilizar e 
analisar, se realmente a forma - como é fei-
ta hoje em dia - consegue de fato selecionar 
os candidatos mais preparados para ocupar 
determinado cargo no serviço público. 

Pois, quando em uma prova objetiva ou 
subjetiva são encontrados vários quesitos 
com duplicidade de respostas, isso coloca em 
total incerteza tal metodologia utilizada. 

Anular questões de concurso público 
por duplicidade de respostas corretas não é 
questão de adentrar no mérito administra-
tivo, mas sim de o Poder Judiciário julgar a 
ilegalidade e anulá-la, pelo descumprimen-
to do Princípio da Vinculação ao Instru-
mento Convocatório (edital do concurso).

Este princípio pode ser verificado no 
art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93, verbo ad 

verbum: “A Administração não pode des-
cumprir as normas e condições do edital 
ao qual se acha estritamente vinculada”.

Constatada a existência de mais de 
uma resposta correta, é cediço que grande 
parte do Judiciário Pátrio anula e redis-
tribui os pontos a todos os candidatos que 
“erraram” o quesito, o qual fora questiona-
do na prova objetiva ou subjetiva.

Ademais, quando foi previsto no edital 
do concurso, a possibilidade de ter apenas 
e tão somente uma única assertiva corre-
ta, o que implica em violação ao direito lí-
quido e certo de todos os candidatos, que 
participaram do certame.

É fundamental, portanto, ter uma 
uniformização interpretativa acerca da 
possibilidade de o Poder Judiciário julgar 
e anular, ou não, questões com duplicida-
de de respostas em concursos públicos de 
prova objetiva ou subjetiva, cuja previsão 
no edital seja de ter apenas e tão somente 
uma única resposta correta.

Em suma, a busca do princípio da efi-
ciência no serviço público (na seleção dos 
candidatos mais preparados para ocupar 
e exercer determinado cargo público) é um 
desdobramento, tanto do Princípio da Su-
premacia do Interesse Público quanto do 
Princípio da Indisponibilidade do Interes-
se Público. Os quais vêm ao encontro 
totalmente da posição de o Poder Ju-
diciário não somente poder, como ter 
o dever de anular, como ultima ratio, 
as questões objetivas ou subjetivas 
com duplicidade de respostas (ile-
gais) em concursos públicos. 

Por Adriano Celestino Ribeiro Barros.
Advogado, Pós-Graduado “Lato Sensu” em Direito Público 
e autor de livros, artigos de jornal, revistas especializadas, 

dentre outros. Salvador – Bahia;
 Blog: www.adrianocelestinoribeirobarros.blogspot.com

Duplicidade de respostas 
em questões de concursos 
públicos: Ilegalidade ou 
mérito administrativo?

acrbadv@ig.com.br

1- Lecionei de 1971 a 2002, na 
condição de celetista, em escolas mu-
nicipais e me aposentei pelo INSS. A 
partir de 1980, também lecionei pelo 
Estado da Bahia, igualmente pelo re-
gime CLT, até 1994, quando passei a 
estatutário. Ao requerer minha apo-
sentadoria pelo regime estatutário 
fui informado que o tempo de con-
tribuição de 1980 a1984 tinha sido 
utilizado para a aposentadoria pelo 
RGPS, isso é correto? Rogério Alves.

Resposta - Considerando que até o 
ano de 1994 você contribuiu para o Regime 
Geral de Previdência Social, nada mais na-
tural que ao requerer a aposentadoria todo 
o período tenha sido computado para esse 
fim. O tempo para efeito de aposentadoria 
pelo RPPS (Regime próprio dos servidores 
do Estado) começou a contar a partir do 
momento em que você mudou de status, 
passando de celetista para estatutário.

2- Recebo auxílio-acidente des-
de fevereiro de 1997. Na época da 
concessão, o INSS me informou que o 
beneficio seria vitalício e que somen-
te cessaria em caso de falecimento. 

Pergunto: Quando me aposentar re-
ceberei a minha aposentadoria além 
do auxílio-acidente? Ítalo Lima.

Resposta - O auxílio-acidente é um 
benefício prestado ao segurado que em 
decorrência de doença ocupacional ou aci-
dente de qualquer natureza lhe resultem 
seqüelas permanentes, e que tais se1que-
las lhe reduzam a capacidade laboral. Em 
tais circunstâncias o INSS prestará um 
benefício mensal de valor equivalente a 
50% do salário de benefício, permitindo, 
todavia, que o segurado retorne ao merca-
do de trabalho. Esse benefício cessará com 
a aposentadoria ou a morte do segurado.

*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*

EdITAL dE CONVOCAçãO
A Academia de Letras de Ilhéus convoca todos os seus membros para a As-

sembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 20 de outubro de 2010, na sua sede 
própria à rua Antonio Lavigne de Lemos, 39, em primeira convocação às 17:30h e 
segunda às 18:00h com a seguinte pauta: Eleição para o biênio 2011/2012.

Eliana Oliveira Saboia Ribeiro
2ª Secretária
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O estudo sobre a educação ultra-
passa a pedagogia e alcança a órbita 
do Direito, na qual vários diplomas 
legais tratam da questão educacio-
nal. Hoje, as complexidades das re-
lações educacionais demandam da-
queles que compõem a comunidade 
escolar (professores, alunos, pais...), 
bem como daqueles que exercem car-
gos administrativos em Instituições 
de Ensino, conhecimento do comple-
xo sistema jurídico e da legislação 
que regula esse setor para responder 
à demanda de um mercado cada vez 
mais especializado e exigente. 

A discussão dos juristas e educa-
dores em relação ao Direito Educa-
cional iniciou-se, em termos efetivos, 
em outubro de 1977, no Primeiro 
Seminário de Direito Educacional, 
realizado em Campinas/São Paulo. 
Além disso, o primeiro importante 
trabalho para a sistematização do 
Direito Educacional foi publicado 
em 1981, pelo educador e jurista Al-
berto Teodoro Di Dio, “Contribuição 
à Sistematização do Direito Educa-
cional”. Após esse seminário e a pu-
blicação do referido trabalho, esse 
“novo” campo profissional não parou 
de crescer, em que muito contribuiu 
e contribui para isso a Constituição 
Brasileira de 1988. 

A referida Constituição estabele-
ce os direitos e deveres de todos os 
cidadãos que vivem em nosso país, e 
ainda define responsabilidades dos 
Municípios, Estados, Distrito Fede-
ral e da União. E, dentre esses direi-
tos, encontra-se a Educação, que é

tratada no Título VIII, da Ordem 
Social, Capítulo III – Da Educação, 
da Cultura e do Desporto, Seção I – 
Da Educação, Artigos 205 a 214, com 
10 artigos dedicados ao tema.

Além da CF/88, existem as Cons-
tituições Estaduais, a do Distrito Fe-
deral e as Leis Orgânicas dos Municí-
pios que completam a Carta Magna. 
As regulamentações dessas normas 
são feitas pelas leis que podem ser fe-
derais, estaduais (ou do Distrito Fe-
deral) ou municipais e, por sua vez, 
são mais detalhadas pelos Decretos, 
Portarias e Normas Complementares 
(Resoluções ou Deliberações).

Interpretando a legislação, há os 
Pareceres, que, no campo da edu-
cação, podem ser originários dos 
Conselhos de Educação (Nacional, 

Estadual, do Distrito Federal ou Mu-
nicipal). Além disso, vale lembrar 
que, dentre muitas leis que fluem da 
Constituição em direção ao ordena-
mento jurídico-educacional, podemos 
destacar: A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional/LDB (Lei Nº. 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estrutura a administração, de-
clara princípios e procedimentos, re-
gulam os currículos, o ano escolar, os 
conteúdos programáticos e a duração 
dos cursos) e é um ordenamento jurí-
dico de grande impacto para as insti-
tuições de ensino, e, por isso mesmo, 
suas informações devem ser levadas 
a educadores e juristas que se preo-
cupam com as questões da educação 
no país.

Enfatize-se, também, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente/ECA 
(Lei 8.069, de 13 de julho de 1990); 
Código de Defesa do Consumidor/
CDC (Lei 8.078, de 11 de setembro 
de 1990); Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e Valorização do Magisté-
rio/FUNDEF- (Lei 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996 – que está sendo 
substituída pelo FUNDEB); Anuida-
des Escolares (Lei 9.870, de 23 de de-
zembro de 1999); Plano Nacional da 
Educação (Lei 10.172, de 9 de janeiro 
de 2001); Programa de Diversidade 
na Universidade (Lei 10.558, de no-
vembro de 2002); Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior 
(Lei 10.861, de 14 de abril de 2004); 
PROUNI (Lei 11.096, de 13 de janei-
ro de 2005)...

São, na prática, dezenas de tex-
tos legais que dizem o que deve e o 
que não pode ser feito e, em inúme-
ros casos, há divergências e conflitos 
de interpretações, causando grandes 
dúvidas pelos alunos e demais mem-
bros da comunidade educacional. E 
isso faz com que haja uma grande 
demanda de profissionais do Direito 
para atuarem nessa área, especial-
mente em nossa região, onde não te-
mos nenhum profissional habilitado.

 
Por Vercil Rodrigues.

Graduado em História (Licenciatura); Pós-Graduado 
(Especialização) em História Regional; Pós-Graduado 
(Especialização) em Gestão Escolar; Pós-Graduado 
(Especialização) em Docência do Ensino Superior; 

Bacharelando em Ciências Jurídicas;
Autor dos livros Breves Análises Jurídicas e Análises 

Cotidianas (Direitos Editora) e Diretor-Fundador do Jornal, 
Revista e Editora de livros DIREITOS 

(www.jornaldireitos.com.br) 

Direito Educacional

vercil@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

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

Em entrevista ao jornal Folha de 
S. Paulo, redatores do ECA (Estatu-
to da Criança e do Adolescente) afir-
mam que o Estatuto ainda encontra 
vários obstáculos na hora de garantir, 
de fato, tais direitos. Para a assisten-
te social Ruth Pistori, apontou a falta 
de normas para eleger os conselheiros 
tutelares, espécie de guardiões da lei 
nas comunidades; o educador Antônio 
Carlos Gomes da Costa, também reda-

tor da lei, ressaltou a má aplicação das 
medidas socioeducativas; e o sociólogo 
Benedito dos Santos, outro redator, ob-
servou a falta de investimentos como 
percalço para o sucesso do ECA. E cul-
pa também as barreiras culturais - por 
exemplo, garantir que pais não batam 
nos filhos. Prestes a completar 20 anos 
de vigência, hoje ainda tramitam no 
Senado 146 proposições de alteração 
no Estatuto.

Redatores do ECA afirmam 
que lei ainda está em construção

O Conselho Nacional de Justiça ou-
viu os Tribunais de Justiça do país e 
resolveu alterar a Resolução 115, que 
trata dos precatórios. Eles encontravam 
dificuldades em cumprir determinados 
pontos da resolução, que carecia de uma 
lista única com todos os entes públicos 
devedores. A informação é do jornal Va-
lor Econômico.

A resolução regulamenta a Emenda 
Constitucional 62, que mudou o regime de 
pagamento do instituto. Com a nova mu-
dança, o pagamento dos valores devidos 
será administrado pelas Cortes estadu-
ais. O adendo prevê ainda a possibilidade 
de repasse do Imposto de Renda inciden-
te em um precatório para o pagamento 
de outros títulos, ao invés de destinar o 
montante arrecadado para a União.

No Brasil, há 280 mil precatórios. 
Juntos, eles somam R$ 84 milhões, de-
vidos pelos governos estaduais e pela 
União. A Emenda Constitucional 62 pre-
vê que Estados e municípios podem fazer 
a opção de quitar suas dívidas em 15 anos 
ou reservar um percentual mínimo da 
sua receita corrente líquida mensal para 
o pagamento, em ordem cronológica.

Há, segundo o ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho e conselheiro do 
CNJ, Ives Gandra Martins Filho (foto), 
um problema de alinhamento de contas. 
Caso os estados destinem o percentual 
mínimo exigido, os precatórios não se-
riam pagos em 15 anos. “A resolução tem 
que resolver essas contradições internas 
da emenda para evitar o calote”, diz.

Para o ministro, os precatórios tra-
balhistas são os mais prejudicados pela 
emenda. Antes da edição da norma, os 
estados costumavam fazer acordos dire-
tos com a Justiça do Trabalho para quitar 

suas dívidas, de valores muito menores do 
que aqueles devidos na Justiça Estadual. 
Após a vigência da emenda, essa catego-
ria entrou também na lista cronológica. O 
adendo deve permitir que os estados façam 
acordos no sentido de retirar esses precató-
rios da lista geral, sendo quitados à parte.

Para o ministro Ives Gandra, as pes-
soas que tiverem precatórios a receber do 
pagamento de impostos do ente devedor 
deveriam ser isentas do pagamento do 
Imposto de Renda. A sugestão, no entan-
to, deve ser encaminhada como uma pro-
posta de lei.

A previsão é de que, até o final do ano, 
o CNJ apresente um sistema permitindo 
o bloqueio do repasse do fundo de parti-
cipação aos estados e municípios que não 
seguirem a emenda. “Decidimos também 
que os estados que estavam em dia com 
o pagamento dos precatórios não podem 
optar pelo regime especial estabelecido 
na emenda”, declarou Ives Gandra.

CNJ altera resolução 
sobre a Emenda 
dos Precatórios
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36- Tenha sempre presente o advogado novo que 
deve tolerar a verdade da parte adversa da mesma for-
ma que quer seja tolerada a verdade de seu cliente.

37- Estudar deve ser uma constante na vida do ad-
vogado. Quem não o faz, atrasa-se em relação à evolu-
ção do direito, desatualiza-se, inferioriza-se em nível 
de informação e conhecimento. Com razão maior há 
de se entender assim, se se considerar que o Direito, 
ao contrário da Lei, estática, cristalizada, é dinâmico, 
sempre em movimento, em transformação.

38- Busquem o jovem profissional da advocacia 
distinguir sempre entre legalidade e legitimidade, en-
tre lei e direito, justiça e injustiça. Saiba diferenciar 
entre estado de direito autoritário, não democrático, 
ilegítimo, portanto.

39- O jovem advogado que, em seu aprendizado e 
falta de familiaridade com as práticas forenses, ten-
de a agir emocionalmente, e, como tal, se descontrola, 
fica à mercê do patrono da parte contrária que, perce-
bendo sua instabilidade emocional, pode confundi-lo 
com maliciosas provocações. Aconselha-se nesse caso 
a dominar os nervos e agir com serenidade.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Bendito Calheiros Bomfim.

MPF pede rejeição da PEC dos Precatórios

Juiz manda mãe assistir à aula com filha

Defensoria Pública da Bahia oferece 50 vagas

1- Ad Litteram =  Literalmente
2- Animus Corrigendi = Intenção de corrigir
3- Animus Difamandi = Intenção de difamar
4- A Quo =  Juiz ou Tribunal de instância interior de 
onde vem o processo, dia ou termo inicial de um prazo
5- Boni Mores = Bons Costumes
6- Contrarius Consensus = Consenso contrário, (Aplica-
se ao contrato)
7- Currente Calamo = Fluente a caneta; ao correr da pena
8- Damnum Infecto = Dano temido (diz-se da caução)
9- Del Credere = Diz-se da comissão na qual o 
comissário assume a obrigação do pagamento pelo 
cedente
10- Error In Elegendo = Erro na escolha
11- Error in In Vigilnado = Erro na vigilância
12- Ex Aequo = Igualdade de mérito ou título
13- Ex Empto = Que é decorrente de conta
14- Imperium = Império
15- In Dubio Contra Fisco = Em dúvida contra o fisco.

O MPF (Ministério Público 
Federal) considerou inconsti-
tucional a proposta de emenda 
constitucional aprovada pelo 
Senado, ano passado, que alte-
rou o regime de pagamento dos 

precatórios. A proposta tornou 
ainda mais lenta a fila que exis-
te para o pagamento das sen-
tenças judiciais. Em parecer, o 
procurador-geral da República, 
Roberto Gurgel, se posicionou 

favorável à ação da OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil) 
que tenta derrubar no STF (Su-
premo Tribunal Federal) a cha-
mada PEC dos Precatórios. Fo-
lha de S.Paulo. 

A Justiça de Fernandópolis (SP) 
decidiu que a mãe de uma menina 
de 14 anos assista às aulas com a 
filha por tempo indeterminado. A 
menina, segundo o Conselho Tu-
telar da cidade, faltava constante-
mente às aulas e chegou a ficar dias 

fora de casa. A decisão ocorre após 
a implantação do chamado “toque 
escolar”, em agosto, que permite a 
policiais e conselheiros tutelares 
da cidade a abordarem jovens fora 
da escola em horário letivo. Inte-
grantes do Conselho Tutelar dizem 

que foi uma “atitude extrema”, 
depois que outras tantas medidas 
não deram certo. Mas admitem que 
o caso pode servir de exemplo a ou-
tros pais. Para acompanhar a filha, 
a mãe, que é doméstica, deixou o 
emprego.  

Estão abertas, até o dia 28/10, as inscrições 
para o concurso público da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia. Estão sendo oferecidas 50 vagas 
para o cargo de Defensor Público de Classe Inicial 
(sendo que 3 são reservadas a pessoa com deficiên-
cia) e o salário inicial é de R$ 12.803,31. 

Profissionais com graduação em Direito, inscri-

ção na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o 
mínimo de três anos de atividade jurídica podem 
se candidatar ao concurso da Defensoria Pública 
do Estado da Bahia (DPE/BA) para o cargo de De-
fensor Público de Classe Inicia As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.cespe.unb.br/concursos e 
custa R$ 150,00

O CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça) decidiu elaborar um proje-
to de lei, a ser encaminhado ao Con-
gresso Nacional, uniformizando a 
cobrança de custas processuais por 
todos os tribunais do país. De acor-
do com o relator dos procedimen-
tos de controle administrativo que 
tratam dessa temática, conselhei-
ro Jefferson Kravchychyn (foto), 
há grande diversidade de valores 
entre os tribunais, sendo que nos 

Estados com menor IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) e renda 
per capta os custos processuais são 
mais altos.

Dessa forma, por decisão unâni-
me, o CNJ vai formar uma comissão 
para elaborar o projeto, para que 
seja instituída uma nova sistemá-
tica, com a uniformização do valor 
das custas no país, ampliando o 
acesso à Justiça - “o que facilitará a 
vida das pessoas e dos advogados”, 

explicou Kravchychyn.
A conselheira Morgana Richa 

defende a redução das custas para 
o ingresso de ações em primeira 
instância, aumentando o valor dos 
processos nos tribunais, de forma a 
desestimular recursos desnecessá-
rios. Segundo ela, a estratégia já é 
adotada em outros países como for-
ma de tornar mais caro o prossegui-
mento das discussões nos diversos 
graus de recurso.

CNJ elabora 
projeto de 
lei para 
uniformizar 
cobrança 
de custas 
processuais

Os Ministérios Públicos de todo o país iniciam, nesta 
semana, o levantamento dos inquéritos sobre homicídios 
instaurados até 31 de dezembro de 2007 e ainda em an-
damento. O mapeamento de quantos procedimentos exis-
tem deve ser feito até o dia 31 de outubro, com o objetivo 
de garantir a conclusão de todos eles até julho de 2011, 
conforme meta estabelecida pela Enasp (Estratégia Na-
cional de Justiça e Segurança Pública). 

Levantamento de 
inquéritos sobre 

homicídios em tramitação
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Diante das crescentes limitações às 
propagandas eleitorais no Brasil, onde a 
legislação visa evitar o desequilíbrio dos 
pleitos pelo abuso do poder econômico, os 
debates eleitorais ganharam destaque. 
Cumpre registrar que a mídia televisi-
va é amplamente acessível em todas as 
camadas sociais, diferentemente do que 
ocorre com a internet, e que as emissoras 
de TV priorizam a realização de seus de-
bates nos horários nobres da programa-
ção, dado os altos índices de audiência de 
tais exibições.

Visando a mediação equilibrada e jus-
ta entre os participantes e a garantia de 
uma apresentação digna perante os elei-
tores, encontra-se a necessidade de regras 
para os debates eleitorais, especialmente, 
a garantia ao direito de resposta.   

Os debates eleitorais devem ocorrer 
após 05 de julho, quando os candidatos já 
se encontrarem regularmente registra-
dos até a antevéspera do pleito. A Lei das 
Eleições (Lei nº. 9.504/97), em seu artigo 
46, estipula as normas que regem o con-
vite e a participação dos candidatos nos 
debates. 

Dentre as condutas a serem obser-
vadas pelos candidatos em debates elei-
torais, figura, certamente, entre as de 
maior importância a premissa de todos 
respeitarem a honra e dignidade dos ad-
versários. Induvidoso que os debates elei-
torais devem focar-se na contraposição de 
idéias e projetos políticos em prol da co-
munidade. Ocorre que, infelizmente, não 
raras vezes, o embate parte para abusi-
vas acusações pessoais.

Neste contexto é que o direito de res-
posta, garantia legal, insere-se nas propa-
gandas eleitorais e nos debates, devendo 
ser concedido quando forem dirigidas ao 
candidato, partido ou coligação afirma-
ções que contenham injúria, calúnia ou 
difamação. São vedadas ofensas pessoais, 
imputação de responsabilidade civil e/ou 
criminal referente a processos judiciais 
ainda não transitados em julgado, aten-
tados contra a honra, palavras de baixo 
calão e sinais ofensivos. 

De outro modo, não constitui ofensa a 
ensejar direito de resposta a simples crí-
tica a programas, realizações de atos, ou 

atitudes administrativas adotadas pelo 
candidato adversário ou seu grupo polí-
tico. Os Tribunais Eleitorais vêm, reite-
radamente, decidindo no sentido de que 
crítica aos homens públicos por seus pro-
jetos, equívocos e falta de cumprimento 
de promessas eleitorais, ainda que duras, 
severas ou amargas, não ensejam direito 
de resposta. Há de se observar que ex-
pressões que, no trato comum, poderiam 
constituir injúria perdem substância 
quando se leva em conta o ambiente da 
campanha política, em que ao candidato 
incumbe potencializar, em seu proveito, 
as mazelas do adversário. 

Vale dizer, que no curso do próprio de-
bate devem ser defendidas e rebatidas as 
críticas a gestões anteriores do candidato 
e seu grupo político, bem assim às suas 
convicções ideológicas e programáticas. O 
que não se admite, de hipótese alguma, e 
deve ser coibido é o caráter degradante 
e ridicularizante das críticas, que conte-
nham conotações injuriosas, e que visem 
atingir a honra subjetiva do candidato.

Cada situação deve ser analisada em 
concreto e tendo como referência o padrão 
médio das colocações utilizadas pelos can-
didatos, na condição de homens públicos, 
com elevada exposição na mídia. Convém 
que o exercício do direito de resposta em 
debates deva ser previamente discutido e 
definido pela assessoria dos candidatos, 
inclusive com o tempo que será a ele des-
tinado, constando do acordo escrito que 
será submetido à homologação da Justiça 
Eleitoral. 

O direito eleitoral deve, portanto, 
dedicar-se, a disciplinar a realização de 
tais embates entre os candidatos no in-
tuito de garantir a equidade dos postu-
lantes aos cargos públicos, sem, contudo, 
inviabilizar a discussão honesta de suas 
propostas. O direito de resposta em de-
bates deve ser garantido, portanto, em 
prol do respeito à dignidade e honra dos 
candidatos e da qualidade das propostas 
e projetos que devem ser disponibilizadas 
aos eleitores.

Por André Godinho.
Advogado, Diretor da OAB/BA e do CESA/BA, sócio de Tou-
rinho e Godinho Advogados Associados, Especialista em 

Direito Eleitoral. Salvador – Bahia.

Direito de 
resposta em debates

E-mail: godinho@oab-ba.org.br e godinho@tourinhoegodinho.adv.br

Nossa sistemática constitucional 
consagrou em sua última versão a in-
dependência dos municípios como entes 
federados, autônomos e independentes 
entre si estabelecendo expressamente 
o status de ente federado ao município 
conferindo-lhe poder para tanto (art. 1° 
e 18).

Do ponto de pista político-adminis-
trativo, a Constituição Federal de 1988 
ampliou a autonomia municipal, outor-
gando-lhe, inclusive, o poder de elaborar 
sua lei orgânica, extinguindo a nomeação 
de prefeitos e mantendo a eleição direta 
para vereadores (art. 29). Isso foi um fa-
tor positivo do ponto de vista ambiental, 
pois, a emancipação dos municípios tem 
sido altamente benéfica para que as co-
munidades possam realizar os atos de 
gestão mais próximos do seu interesse ou 
conveniência.

A Constituição “Municipalista” de 
1988, como ficou conhecida, permitiu a 
construção de um arcabouço jurídico re-
levante para resolver problemas locais de 
curto e longo prazo, pois, ficou disposto em 
seu texto que o Município tem competên-
cia privativa para legislar sobre assuntos 
de interesse local (artigo 30, I). Ademais, 
a nova Constituição deu-lhe competência 
comum com a União, os Estados e o Dis-
trito Federal para outras que especifica 
em seu artigo 23.

Foi através da discussão a respeito 
dos mandamentos dispostos pelo desdo-
bramento do referido instrumento mag-
no que se efetivaram ferramentas como 
o Estatuto da Cidade, por exemplo. Tais 
dispositivos legais são considerados emi-
nentemente municipais, pois possuem 
o foco em imperfeições constatadas pelo 
processo de gestão aprimorado ao longo 
dos Municípios. Assim, alguns instru-
mentos ganharam notoriedade no desen-
volvimento do planejamento municipal, 
pois, a ordem legal contemplou a impor-
tância dos bens tutelados pelo Município, 
principalmente, a sanidade da convivên-
cia espacial urbana.

O Estado Federal Brasileiro baseia-
se na repartição de competências, que é 
o elemento essencial da construção fede-
ral. Nesse sentido, José Afonso da Silva 
costuma dizer que “as competências são 
as diversas modalidades de poder de que 
servem os órgãos ou entidades estatais 
para realizar suas funções”. 

O princípio geral que norteia a repar-
tição de competência entre as entidades 
componentes do Estado Federal brasi-
leiro é o da predominância do interesse. 
Assim, à União caberá aquelas matérias 
e questões de predominância do interesse 
geral, aos Estados caberão aquelas ma-
térias de interesse predominantemente 
regional e aos municípios caberão os as-
suntos de interesse local.

Nesse sentido, cada instituição in-
tegrante da Federação promoverá a sua 
gestão de acordo com seus interesses. 
Portanto, nesta linha de raciocínio, todos 
os entes que compõem a Federação terão 
a competência, através de seu legislativo 
e de seu executivo para cuidarem de seus 
interesses locais.

Assim, a Constituição de 1988 intro-
duziu inúmeras alterações legislativas 
que tiveram o fito de fortalecer a demo-

cracia no Brasil, porém uma das mudan-
ças que necessita de uma análise mais de-
talhada é aquela referente à competência 
do município quanto ao poder de legislar 
sobre interesse local. Vale ressaltar que, 
tal modelo legal vem sendo pormenoriza-
do no artigo.30 da Carta Magna, confor-
me transcrito abaixo:

“– Compete aos Municípios: I – legis-
lar sobre assunto de interesse local; II – 
suplementar a legislação federal e esta-
dual no que couber”.

Ademais, o artigo 18 da CF segue o 
mesmo caminho quanto a independência 
municipal ao afirmar: 

“A organização político-administra-
tiva da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios, todos autô-
nomos, nos termos desta Constituição”.

A nova ordem político–administrati-
va introduzida pela Constituição de 1988 
afirma a autonomia do Município como 
ente integrante da Federação capaz de se 
auto-governar, inclusive, sendo detentor 
da liberdade de tomar a atitude que me-
lhor atenda ao seu interesse ou conveni-
ência, pautada na Constituição.

Inclusive, quando a Constituição 
fala sobre competência comum esta diz 
que aos municípios compete proteger, 
preservar, fomentar, promover, comba-
ter, estabelecer, zelar, cuidar e impedir, 
isto é, praticar ações, que no estado de 
direito se sujeitam a “secundum legem”, 
ou seja, na forma da lei para exigir de-
terminada conduta dos que vivem ou 
exercem atividades em seu território. 
Nestes termos, justifica-se toda a legis-
lação municipal que visa proteger os di-
reitos difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos, dentre os quais, destaca-se o 
direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Nesse sentido, Paulo Bonavides, na 
obra Curso de Direito Constitucional, 
afirma que:

“Não conhecemos uma úni-
ca forma de união federativa 
contemporânea onde o principio 
da autonomia municipal tenha 
alcançado grau de caracteriza-
ção política e jurídica tão claro 
e expressivo quanto aquele que 
consta da definição constitucio-
nal do novo modelo implantado 
no país com a Carta de 1988, a 
qual impõe aos aplicadores de 
direito, princípios e regras cons-
titucionais uma visão hermenêu-
tica muito mais larga no tocante 
a defesa e sustentação daquela 
garantia” (1996, p. 314).

Sob essa óptica, o fortalecimento da 
base da pirâmide federativa, qual seja, 
aquela responsável pela tutela do inte-
resses locais, representa o engrandeci-
mento da democracia no país, pois, um 
Município atuante significa menos pro-
blemas para o Estado e, por extensão, 
para a União.

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  
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Levantamento de inquéritos
sobre homicídios em tramitação

Decisão do STJ ameaça 
impedir prisão por lei seca

Os Ministérios Públicos de todo o 
país iniciam, nesta semana, o levanta-
mento dos inquéritos sobre homicídios 
instaurados até 31 de dezembro de 
2007 e ainda em andamento. O ma-
peamento de quantos procedimentos 

existem deve ser feito até o dia 31 de 
outubro, com o objetivo de garantir a 
conclusão de todos eles até julho de 
2011, conforme meta estabelecida pela 
Enasp (Estratégia Nacional de Justiça 
e Segurança Pública). 

Uma decisão do STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça) poderá servir de pre-
cedente para que se torne sem efeito 
a lei seca, que endureceu as punições, 
prevendo até a detenção, a motoristas 
flagrados dirigindo sob o efeito do álco-
ol. Na prática, vai bastar um acusado 
se recusar a fazer exame de bafômetro 
ou de sangue. A 6.ª Turma do STJ de-

terminou o arquivamento de uma ação 
penal aberta contra um motorista que 
se recusou a fazer exames após ser fla-
grado por PMs dirigindo na contramão 
e com sinais de embriaguez. A decisão 
pode encorajar motoristas infratores, e 
os questionamentos só terão fim após 
sentença do STF (Supremo Tribunal 
Federal).  
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Milton Gramacho, o presidente da Comissão Especial 
de Inquérito divulgou no último dia 13, o calendário para 
as novas oitivas com a finalidade de apurar supostas ir-
regularidades na execução de despesas do Legislativo de 
Itabuna. De acordo com Gramacho os trabalhos estão acon-
tecendo com celeridade e transparência. 

Cronograma das oitivas da CEI:
dia 14 (quinta-feira)
9 horas:30min – Representante da empresa DMS – Serviço 
de Portaria e Segurança
14 horas – Representante da  Mozaico Fábrica de Resultados 
Ltda.

dia 15 (sexta-feira)
9 horas: 30min  - Wilma Sueli – representante da empresa 
de limpeza e conservação da Câmara.
11 horas – Eduardo Freire Menezes

dia 19 (terça-feira)
9 horas – Luziana Cardoso Medrado
10 horas – Joana Angélica Rabelo Santana Amaral

dia 20 (quarta-feira) 
9 horas:30 min – José Ricardo Bacelar 

dia 21 (quinta-feira)
9 horas – Alisson Cerqueira Rodrigues
10 horas: 30min – Kléber Ferreira
14 horas – Roberto de Souza

dia 22 (sexta-feira)
9 horas: 30min – Clóvis Loiola

Seis escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Itabuna acabam de 
ser contempladas com laboratórios 
especiais do Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional (ProInfo), 
desenvolvido pelo Ministério da 
Educação (MEC) através da Secre-
taria de Educação a Distância. Cada 
escola receberá seis computadores, 
sendo 1 servidor e 5 estações (termi-
nais) de acesso, além de impressora, 
que devem ser instalados nas suas 
respectivas bibliotecas para servir à 
comunidade escolar como recurso de 
pesquisa. 

Nesta primeira fase, foram 
selecionadas pelo MEC as seguin-
tes unidades escolares: Centro de 
Integração Social (Ciso), Escola 
Norma Vídero, Grupo Escolar Pe-
dro Lemos, Escola Municipal Bis-

po Dom Ceslau Stanula, Escola 
Ritinha Dantas (Sítio I) e Escola 
Três Irmãos. Para selecionar estas 
escolas, o Ministério da Educação 
utilizou como critério as escolas ur-
banas que possuem biblioteca e já 
foram beneficiadas com o Progra-
ma Banda Larga na Escola, mas, 
ainda não haviam sido contempla-
das com laboratórios do ProInfo.

A funcionalidade dos laborató-
rios foi discutida na tarde da última 
quinta-feira (14), durante reunião 
no Departamento de Pesquisa, Pla-
nejamento e Informações Gerenciais 
da SEC, com a participação dos ges-
tores das escolas. A diretora do De-
partamento, Maria Aparecida Alves 
da Silva, enfatizou que a iniciativa 
faz parte da proposta do ProInfo de 
contribuir para a inclusão digital via 

ampliação do acesso a computado-
res, conexão das unidades escolares 
à rede mundial (internet) e outras 
tecnologias digitais, beneficiando a 
comunidade escolar como um todo.

“Considerando a importância 
das bibliotecas escolares na obten-
ção e consolidação de novos conheci-
mentos entre alunos e professores, 
o MEC resolveu também destinar a 
essas áreas das escolas laboratórios 
especiais do ProInfo”, explicou Apa-
recida. Ela ressalta que o Progra-
ma já distribuiu laboratórios de in-
formática para 49 escolas da Rede 
Municipal de Itabuna, disponibili-
zando também conexão banda lar-
ga para sua maioria, mesmo para 
aquelas que já possuíam acesso à 
Internet fornecida pelas antenas 
compradas em 2007 pela SEC.

A Fundação Itabunense de 
Cultura e Cidadania (Ficc) parti-
cipará da campanha de combate 
ao câncer de mama, promovida 
pelo Grupo Se Toque. Dentro da 
programação, no período de 19 a 
26 deste mês, acontecerá uma ex-
posição de fotografia, na Galeria 
Walter Moreira, na praça Olinto 
Leone e a distribuição gratuita de 
material educativo sobre a detec-
ção precoce do câncer de mama. 

Os visitantes também serão 
orientados sobre como fazer o 
auto-exame das mamas e ainda 
vão receber um broche, com o laço 
rosa, símbolo da campanha.

A assessora de mobilização da 
Ficc, Denize Souza Tavares, infor-
mou que em apoio à campanha, a 
fundação vai iluminar a galeria 
com a cor rosa, bem como o mo-
numento da “Saga do Cacau”, na 
Avenida Aziz Maron.

Ela explicou que o movimen-
to conhecido internacionalmente 
como “Outubro Rosa” é comemo-
rado em todo o mundo e o nome 
remete à cor do laço que simboliza 
a luta contra o câncer de mama, 
estimulando a participação popu-
lar, de empresas, de entidades pú-

blicas e particulares. 
“O movimento começou nos 

Estados Unidos a partir de ações 
isoladas contra o câncer de mama 
e depois recebeu o apoio do Con-
gresso Americano que aprovou o 
projeto que tornou o mês de outu-
bro como símbolo nacional de luta 
contra a doença”. 

Denize diz ainda que com o 
crescimento e percepção da ne-
cessidade de divulgação dos riscos 
da doença, outubro passou a ser o 
mês oficial da luta pela prevenção 

do câncer. Inúmeras cidades bra-
sileiras também participam da 
campanha. 

Segundo ela, monumentos de 
vários países já foram iluminados 
com a cor rosa em outubro, a co-
meçar pelo Cristo Redentor, no Rio 
de Janeiro, o Monumento a JK, em 
Brasília, e o Elevador Lacerda, em 
Salvador, a Torre de Londres, (In-
glaterra); a Opera de Sidney, (Aus-
trália); a Torre de Pizza e a Arena 
de Verona, (Itália) e as Cataratas 
de Niágara, nos EUA.
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