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JOÃO BATISTA DE PAULA,
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“A verdadeira 
liberdade 
respeita a 
liberdade 
alheia”
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boa amizade, na sinceridade, na lealdade, 
na fidelidade, na esperança de Dias Melho-
res. Por que agradecer a Deus e as pessoas; 
as virtudes geram benefícios para a vida. 
Lancei a Campanha do “Muito Obrigado” 
visando a realização de boas ações, desper-
tando a gratidão das pessoas para alcançar 
a felicidade.  Conquiste, diariamente, uns 
dez “muito obrigado”; e a vida vai ficar mui-
to mais feliz. Precisamos exercer a pratica 
da bondade e da gentileza.

DIREITOS - Você sendo otimista 
tem que excluir os pessimistas?

JBP - Não.  A verdadeira liberdade res-
peita a liberdade alheia.  Cada um tem o que 
aprimorar e aprender com o outro. Ninguém 
é seu amigo ou inimigo; o outro é, apenas, um 
instrutor. Tenho os pés no chão e os olhos no 
futuro, procuro viver bem, irradiando felici-
dade, boa amizade, simpatia e dedicação, co-
locando sentimento nobre no que proponho 
realizar para mim e para os outros.

DIREITOS - Por que você diz que 
seu slogan é causar inveja e muita ad-
miração? 

JBP - Por que ninguém quer se asso-
ciar ao miserável; ao pobre de espírito e de 
bens. Sempre sigo a linha do poder positivo 
e da auto-ajuda. Acrescento “Sucesso que se 
sucede, sucessivamente, sem cessar”. Este 
tem sido meu slogan e de minha amorosa 
esposa Expedita Maciel, objetivando valori-
zar o que é bom e belo; compartilhando com 
as outras pessoas. Acredito que não existem 
escolas para ensinar a ninguém a ser feliz. 
Não existem atalhos para a verdadeira feli-
cidade. Temos que ser espelho ou exemplo.

DIREITOS - Por que você usa sem-
pre esta apelação: “Compre meus li-
vros para que eu fique mais rico”? 

JBP - Ficar rico é o sonho de todos. Não 
esquecendo de que nem só de pão vive o 
homem. Pegue uma cédula de cem reais e 
amasse, pise nela, em seguida jogue a mes-
ma na cesta de lixo. Ela não perde o valor.  

DIREITOS - E essa história de di-
zer que o dinheiro não é tudo?

JBP - Não é mesmo! Existem o carro, a 
casa, a jóia.  Quem diz que o dinheiro não 
é tudo; é porque nunca pode comprar o que 
sempre quis.

DIREITOS - Você é um escritor bem 
sucedido?

JBP - Claro!  Encontro riqueza nas 
pequenas coisas. A maior riqueza de um 
homem é seu exemplo de vida, seu compor-

tamento na sociedade, zelador das boas ma-
neiras e dos bons costumes. É o respeito ao 
pai, mãe, aos amigos e a sociedade.  Apren-
di cedo: “A desonra é como a cicatriz numa 
árvore; cresce ao invés de desaparecer”. Te-
nho ficha limpa. Estou sempre dando boas 
gargalhadas, mesmo parecendo um abesta-
do.  As pessoas bem sucedidas comemoram; 
enquanto os perdedores se justificam.

DIREITOS - O que você escreve 
como suporte de sua vida?

JBP - Deus, Saúde e Dinheiro. A felicida-
de e a Harmonia do meu lar doce lar, que cha-
mo de Hotel Bom Sossego. Não existe melhor 
lugar do que a própria casa da gente. Nem 
Hotel cinco estrelas, pois, não é todo meu.

DIREITOS - Você sempre faz criti-
ca aos puxa-sacos. Por quê?

JBP - Porque quando você está numa 
boa posição social; os puxa-sacos estão com 
você, aplaudindo, rindo à toa. Quando você 
fica sem lenço e sem documento acaba cho-
rando sozinho, não tem nenhum deles por 
perto para lhe doar ou vender lenço. São 
seus argumentos: “Existem duas pessoas 
que eu amo nesta vida: Você e quem você 
indicar”.  

DIREITOS - Qual a frase do dia?
JBP - Do fundo do poço a única saída é 

para cima. 
DIREITOS - Qual a melhor situa-

ção: Ser famoso sem dinheiro ou ter 
dinheiro sem ser famoso?

JBP - Acredito que cada coisa tem o seu 
sabor todo especial. Melhor é saber viver, 
sonhar e ter boas perspectivas de vida, ter 
gratidão a Deus em poder contemplar mais 
um dia, ficar perto de quem você mais ama. 
De bem com a vida a gente sempre vence, 
com ou sem fama todos querem chegar aos 
céus; a entrada e a saída da vida é igual 
para todos. 

DIREITOS – O Poder do riso é forte 
para atrair o bem? 

JBP - O poder do riso pode ser um ex-
celente matador de ervas daninhas. Fiz um 
álbum com mais de cem fotos, ilustrando 
ditados populares com doses de humor: 
Tirando Leite das Pedras; Batendo prego 
em mamão Maduro; Tapando o Sol com a 
Peneira; Amarrando cachorro com lingüi-
ça; pintando o sete; Tal pai, tal filho; João-
Dita- O santo do pau oco.  Há sempre um 
motivo para estarmos de bem com a vida. 
Quando você estiver no Paraíso, por exem-
plo, lembre-se de mim. Esta foi a frase do 
Bom Ladrão. 

O entrevistado desta edição do 
Jornal DIREITOS é o jornalista 
e escritor João Batista de Pau-

la, popular João de Paula, cearense de 
Uruburetama, há 26 anos vivendo em 
Itabuna, onde recebeu o Titulo de Ci-
dadão Itabunense em 1998. Autor dos 
Livros Você é Importante; A Bíblia do 
Inconveniente – O impossível Aconte-
ce; Viva Bem – Que Deus lhe Ajude a 

Gozar; Proibido Ler - A Bela Face do 
Mal; e a Piada do Dia. Os Livros do 
Jornalista já foram parar nas mãos de 
brasileiros que residem na Alemanha, 
Suíça, França e Portugal. João Batista 
recebeu Troféus da CDL de Imprensa, 
Literários e Prêmios Empresariais. 
Ele fala nesta entrevista – entre ou-
tras coisas - do poder da gratidão e do 
riso para viver bem.

jetivos de criticar, ensinar e orientar? 
JBP – São gotas de luz para quem ler: 

não confundindo humildade com pobreza. 
Adoro ver pessoas felizes, atentas, espertas 
e sinceras, sem a falsa ilusão do elogio.

DIREITOS - Quais suas fontes ins-
piradoras para escrever tantas frases, 
piadas e mensagens?

JBP - Leio ditados populares. O essen-
cial é o efeito sentir-se bem e ampliar os co-
nhecimentos.   “Mantenha-me limpo para 
que ninguém fique sabendo o que houve 
entre nós; e” Não sou 100% inútil. Sirvo de 
mau exemplo”. Na verdade, o mal está em 
como reagimos a ele. 

DIREITOS - Você tem paciência ao 
enfrentar as chamadas filas indianas?

JBP - Tenho. Temos muito a ganhar em 
saber esperar; ceder para conquistar; perder 
para ganhar. Qualquer lugar é um ótimo lu-
gar para ser um excelente exemplo.

 
DIREITOS - Você acredita na bon-

dade das pessoas? O que é a Campanha 
Muito Obrigado?

JBP - Acredito nas pessoas de fé, na 

JORNAL DIREITOS – Seus livros 
são voltados para que gênero literário?

João Batista de Paula - Humor, men-
sagem de otimismo, criticas e lições que en-
grandeçam o dia-a-dia do cidadão. Procuro 
seguir o exemplo de Deus que escreve certo 
em linhas tortas.

DIREITOS - Quem são seus exem-
plos de Vida?

JBP - Jesus Cristo e os japoneses com 
suas filosofias de humildade, espiritualida-
de, resistência, simplicidade, dedicação e 
amor. Tenho dito: A bondade é como a flor 
fica bem em qualquer lugar. O servir espon-
tâneo conquista a pessoa e sua gratidão.

DIREITOS - Suas mensagens têm ob-
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Em meio a muita polêmica, a Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) do Se-
nado aprovou na última quarta-feira pro-
posta que permite aos cidadãos brasileiros 
apresentar ao Congresso pedidos para a 
realização de plebiscitos e referendos na-
cionais. A Constituição Federal já permite 
que projetos de lei de iniciativa popular 
sejam encaminhados ao Congresso, mas 
a PEC (proposta de emenda constitucio-
nal) aprovada pela comissão estende essa 
prerrogativa aos plebiscitos e referendos. 
O texto segue agora para votação no ple-
nário do Senado. Os senadores se dividi-
ram sobre a aprovação da PEC uma vez 
que, por meio de referendos, a população 
pode deliberar sobre uma lei aprovada 
pelo Congresso – o que reduziria os pode-
res dos congressistas.

Leia mais na página 08

CCJ do Senado aprova projeto que
permite plebiscito de iniciativa popular

Guarda 
compartilhada sob
a ótica do menor: 
(In) controvérsias

Senado engaveta 
fim do nepotismo 
para suplente

Lançada a 
3ª edição do Breves 
Análises Jurídicas

OIT: Brasil tem cobertura
social abaixo de emergentes
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A supervalorização da apa-
rência leva as pessoas a fazerem 
de tudo pela beleza. Porém, se 
em determinado procedimento 
surgir algum problema, o preço a 
pagar vai muito além do plane-
jado - e não apenas no aspecto fi-
nanceiro. São bastante frequen-
tes os danos estéticos decorrentes 
de uso de produtos de beleza e de 
cirurgias, principalmente aque-
las feitas em consultórios.

A maioria das lesões é pas-
sível de indenização por danos 
estéticos (que alteram a aparên-
cia de forma negativa), além de 
materiais (perdas financeiras por 
causa do dano sofrido, como trata-
mentos e consultas médicas), mo-
rais (abalos psicológicos) e lucros 
cessantes (se a pessoa é impedida 
de trabalhar devido às lesões).

O Código Civil prevê a obri-
gação de indenizar e isso pode e 
deve ser posto em prática (por 
exemplo, “Art. 159. Aquele que, 
por ação ou omissão voluntária, 
negligência, ou imprudência, 
violar direito, ou causar prejuízo 
a outrem, fica obrigado a reparar 
o dano”). O que se deve ter em 
vista ao pleitear a indenização é 
não só aplacar o sofrimento da 
vítima, como também, e princi-
palmente, buscar a punição do 
responsável por lesões. 

Os danos decorrentes de er-
ros médicos, em geral mais gra-
ves, são causas frequentes de pe-
didos de indenização. Empresas 
fabricantes de cosméticos já so-
freram condenação por defeitos 
em produtos, causados por fór-
mula incorreta em determinado 
lote ou mesmo por problemas de 
armazenamento e embalagem. 

Um fabricante de tintura de 
cabelos vem sofrendo inúmeras 
queixas por parte de usuários 
que tiveram lesões no couro ca-
beludo e nos cabelos, levando a 
pedidos de indenização. Nesse 
caso, a embalagem continha 
três itens que, misturados, tor-
navam o produto apto para ser 
utilizado. A análise da fórmula 
levou à constatação de que um 
de seus componentes não fora 
aprovado pela Anvisa.

Em caso de problemas, a 
pessoa deve registrar boletim 
de ocorrência (B.O.), se possível 
acompanhada por testemunhas, 
e fazer no IML (Instituto Médi-
co Legal) um exame de corpo de 
delito, onde serão constatadas as 
lesões. Para que obtenha êxito 
na demanda, a vítima precisa ter 
um leque de provas, entre elas, a 
embalagem do produto, fotogra-
fias de antes e depois da lesão. 
Muitas vezes, faz-se necessária 

uma produção antecipada de pro-
va, já que (e felizmente!) muitas 
das lesões são reversíveis, mes-
mo que em longo prazo. Temos 
que considerar a morosidade do 
Poder Judiciário. Até a fase pro-
batória, muito tempo poderá ter 
decorrido e as lesões podem estar 
minimizadas ou imperceptíveis. 
Mas, ainda assim, o ofensor deve 
ser punido com, pelo menos, a 
obrigação de indenizar, se não for 
o caso de suspensão da licença de 
exercício da função - seja em re-
lação ao profissional de salão de 
beleza, ao fabricante do produto 
ou um cirurgião plástico.

 No entanto, por mais que a 
indenização possa trazer algum 
conforto, o ideal é prevenir-se de 
um dano estético, que pode, sim, 
ser irreparável. Ao realizar qual-
quer procedimento, desde uma 
simples lavagem de cabelos a 
uma cirurgia plástica, é essencial 
ter cautela ao escolher a quem ou 
a qual empresa confiamos o nos-
so maior bem: o corpo humano.

Por Sylvia Maria 
Mendonça do Amaral . 

            Advogada especialista em Direito Ho-
moafetivo, Família e Sucessões do escritório 
Mendonça do Amaral Advocacia, autora do 
livro “Manual Prático dos Direitos de Homos-
sexuais e Transexuais” e editora do site Amor 

Legal. São Paulo – São Paulo. 

Responsabilidade por danos estéticos
Maioria das lesões é passível de indenização

sylvia@smma.adv.br Ministério Público pode 
quebrar sigilo fiscal e bancário 
sem autorização judicial, diz STJ

Ipea: De 0 a 10, brasileiro dá 
nota 4,55 para o Judiciário

O STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) decidiu que o Ministério 
Público não precisa de autoriza-
ção judicial para pedir a quebra 
de sigilo fiscal e bancário de in-
vestigados. A 2ª Turma da Corte 
Superior estendeu a promotores 
e procuradores a prerrogativa 
que já valia para os funcionários 
da Receita Federal.

No julgamento de um man-
dado de segurança do MP de 
Goiás, o ministro Herman Ben-
jamin, relator do recurso, desta-
cou que a 1ª Seção do STJ deci-
diu inúmeras vezes que o fisco 
pode requisitar quebra do sigi-
lo bancário sem intermediação 

judicial. Para Benjamin, como 
o MP também atua na defesa 
do interesse público deve ter o 
mesmo tratamento. A decisão 
vale para os pedidos de quebra 
de sigilo na fase de investigação, 
quando ainda não foi instaurado 
o processo.

A decisão também deter-
mina que o TJ-GO (Tribunal 
de Justiça de Goiás) examine o 
mérito do pedido da Promotoria 
goiana envolvendo a quebra de 
sigilo bancário, no âmbito de 
investigação prévia, de uma em-
presa suspeita de praticar su-
perfaturamento em processo de 
licitação.

O sistema judiciário bra-
sileiro recebeu nota de 4,55 
(numa escala de 0 a 10) segun-
do pesquisa realizada pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada (Ipea). A maioria das 
2.770 pessoas entrevistadas fez 
uma “avaliação geral bastante 
crítica da justiça”, de acordo 
com a pesquisa. Os resultados 
foram divulgados nesta quarta-
feira (17) e fazem parte do Siste-
ma de Indicadores de Percepção 
Social (Sips), lançado pelo ins-
tituto. Na primeira avaliação, 

além do Judiciário, os entrevis-
tados também foram questiona-
dos sobre organização urbana e 
prática cultural. A margem de 
erro geral de ambas as pesqui-
sas é de 1,86%. O levantamento 
foi feito nos 26 estados e no Dis-
trito Federal e ouviu os entre-
vistados sobre diversos serviços 
prestados pelo Poder Judiciá-
rio. Quando questionados sobre 
que nota dariam para a Justiça 
brasileira, de zero a dez, a mé-
dia nacional das respostas foi 
de 4,55. 

DECISÕES

PESQUISA

Parabenizamos a equipe do 
Jornal Direitos por mais estas 
duas conquistas – o ISSN e o 
Código de Barras. Vocês não 
brincam não. Parabéns!
Marina Carla Guimarães. Acadêmica 

de Direito. Feira de Santana.

Vocês do DIREITOS não 
param se nos surpreender. Pa-
rabéns pela conquista do ISSN. 
Vocês são merecedores, pois fa-
zem um jornalismo ético e pro-
positivo. Um abraço forte.

Fabiana Silas dos Santos. Comer-
ciante e poeta. Ilhéus – Bahia.

Prezado Editor, o DIREITOS 
a cada mês traz novidades. Para-
béns pela estreia da Coluna For-
matura & Eventos. Ela está linda 
e Angelica tem demonstrado mui-
ta sensibilidade na escolha das 

pessoas e eventos de formaturas 
que veiculam em sua coluna.
Rita Virginia. Bacharela em Direito. 

Itabuna – Bahia.

Sou aluna do ensino médio 
e queria sugerir a vocês que 
também publicasse na coluna 
Formatura & Eventos, o pesso-
al do Ensino Médio.
Miriana Santos de Souza. Estudante 

da rede estadual de ensino. 
Itabuna – Bahia.

Parabéns equipe do DIREI-
TOS, 1º jornal do interior da 
Bahia a ter o ISSN e  Código de 
Barras. Rapaz, não é para todos 
não. Mas tenho acompanhado o 
crescimento do jornal, pois meu 
tio escreve sempre para vocês.

Viviane Rocha. Comerciária e estu-
dante de jornalismo. 

Salvador – Bahia 



O Senado aumentou 
para 70 anos a idade em 
que se torna obrigatório 
o regime de separação 
total de bens no casa-
mento. O texto altera 
o atual Código Civil, 
que fixa a idade de 60 
anos para que o regi-
me de separação total 
seja obrigatoriamente 
seguido pelos noivos. 
Como o projeto já foi 
aprovado pela Câmara, 
segue para sanção do 
presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. A medida 
havia sido incluída no 

Código Civil para evi-
tar o chamado “golpe do 
baú” em pessoas idosas 
– os “casamentos por in-
teresse” no qual um dos 
noivos decide se unir 
ao mais idoso para to-
mar posse de seus bens 
materiais. O Congresso 
decidiu alterar o código 
por considerar que a po-
pulação brasileira au-
mentou sua expectativa 
de vida – por isso, aos 
60 anos, ainda possui 
capacidade de decidir 
sobre o seu regime ma-
trimonial. 
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Após incansáveis anos de dis-
cussão doutrinária e jurispruden-
cial, o legislador pátrio finalmente 
regulou o que se chama de Guar-
da Compartilhada com a edição 
da Lei nº 11.698/2008, arranjo 
este que visa assegurar à criança 
e ao adolescente o convívio íntimo 
com os pais separados, o que não 
se vislumbra na guarda única ou 
unilateral.

Naturalmente, com a mudan-
ça de paradigma do Direito de Fa-
mília e do papel dos seus atores, 
com genitores experimentando 
sentimentos equânimes em rela-
ção à prole, no desejo de cada vez 
mais estabelecerem laços afetivos, 
homem e mulher negam-se a re-
nunciar à condição de pai e mãe. 

A Guarda Compartilhada, 
em oposição ao arranjo da guar-
da unilateral ou exclusiva, busca 
valorizar o papel de cada membro 
da família, como indispensável ao 
desenvolvimento das personali-
dades e potencialidades da crian-
ça e do adolescente, haja vista 
que pais e mães atuam de manei-
ra bastante singular e particular 
na criação dos filhos, tornando 
imprescindível a presença e par-
ticipação de ambos no convívio 
familiar.

Neste modelo de Guarda os 
pais exercerão igualitariamente a 
autoridade parental, participan-
do consensualmente de todas as 
decisões sobre a vida dos reben-
tos, de modo que se reconhece que 
ela só pode ser fixada como um 
novo modelo de responsabilidade 
parental dos pais sobre os filhos 
quando estes forem integrantes 
de uma organização familiar na 
qual vigore o afeto.

Nesta linha de intelecção, 
apesar de a guarda compartilha-
da apresentar suportes para que 
a família subsista após o término 
da convivência dos pais, a cautela 
é ainda a melhor opção. No âmbito 
da Família dever-se-á conhecer os 
papéis nos quais cada integrante 
estava investido, perquirindo-se, 
por exemplo, se o pai ou mãe efe-
tivamente participava da criação 
da prole.

A guarda compartilhada, por-
tanto, de modo algum pode ser 
imposta de maneira arbitrária, 
em razão dos sérios danos que 
pode ocasionar ao menor, eviden-
ciando um lado perverso, para o 
qual evidentemente não está vo-

cacionada. Entretanto, isso não 
significa dizer que ela não possa 
ser gradativamente introduzida 
na relação familiar.

De modo a garantir a efetivi-
dade deste novo modelo de Guar-
da, dois institutos devem ser im-
prescindivelmente prestigiados, 
quais sejam, a mediação e a coo-
peratividade, fundada no Princí-
pio da Cooperação. Ora, quando 
se pretende orientar os direitos 
da criança e do adolescente pelos 
comandos constitucionais, é im-
prescindível que pais e mães coo-
perem, em comunhão, no sentido 
de compreenderem que ambos 
podem e devem participar ampla-
mente na criação dos filhos. 

À sua vez, diferentemente 
da Arbitragem, que versa sobre 
a composição de conflitos na es-
fera dos direitos patrimoniais 
disponíveis, a mediação buscará 
auxiliar as partes a compreen-
derem os seus verdadeiros inte-
resses, a se comunicarem civi-
lizadamente. Ao mediador não 
cumpre decidir, mas sim criar 
condições para que as partes 
possam restabelecer a harmo-
nia, bem como resgatar o indiví-
duo e suas responsabilidades.

Diferentemente das técnicas 
tradicionais de composição de 
conflitos, que utiliza o método 
ganhar-perder, no qual, inevita-
velmente, uma parte se dará por 
“vencedora” e a outra por “perde-
dora”, na mediação o que se pre-
tende é estabelecer a responsa-
bilidade co-participativa de cada 
indivíduo integrante do conflito, 
incutindo-se no grupo a possibili-
dade de ganhar em conjunto.

Não obstante todas as (in)
controvérsias, evidentemente 
mais incontroversas que contro-
versas, a guarda compartilhada 
traduz hoje o modelo de respon-
sabilidade parental que mais se 
compromete com a manutenção 
do vínculo parental e com a pre-
servação dos direitos dos filhos de 
pais separados. Contudo, cautela 
e sensibilidade, sobretudo, devem 
ser medidas prestigiadas pelo Ju-
diciário Brasileiro quando diante 
de situações em que tenham que 
decidir por um ou outro arranjo 
de Guarda, de modo a resguardar 
o melhor interesse do menor.

Por Luciana Mamédio de Oliveira. 
Advogada e Pós-Graduanda em Direito Público 

pela Universidade Salvador-UNIFACS. 
Salvador – Bahia. 

Guarda compartilhada 
sob a ótica do menor: 
(In) controvérsias

lucianamamedio_adv@yahoo.com.br 

Senado aumenta para 70 anos 
obrigatoriedade de separação 
total de bens no casamento

A Câmara dos Deputados 
está analisando o Projeto de Lei 
(PL 6963/10) de autoria do depu-
tado Zequinha Marinho (PSC-
PA) que estabelece reserva de 
duas vagas gratuitas para os 
idosos em viagens aéreas dentro 
do país.

A proposta prevê beneficiar 

pessoas acima de 60 anos que 
ganham até dois salários míni-
mos (R$ 1.020). Atualmente, de 
acordo com o Estatuto do Idoso, 
o beneficio vale para viagens 
interestaduais de ônibus, trem 
ou barco. O projeto do deputado 
tramita em conjunto com o PL 
1193/95, do ex-deputado Jorge 

Anders, que determina descon-
to de 50% em passagens aéreas 
para idosos, aposentados, pen-
sionistas e ex-combatentes.

Antes de serem votadas pelo 
plenário, as propostas serão 
analisadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJ)

Servidor do Judiciário
Desde o último dia 16, até 

10 de dezembro, os servidores do 
Poder Judiciário da Bahia, in-
cluindo os inativos, devem reali-
zar o recadastramento obrigató-
rio, sob pena de ter o pagamento 

suspenso. O procedimento, que 
será feito de forma escalonada 
de acordo com o mês de nasci-
mento do funcionário, visa co-
laborar com a reforma dos sis-
temas do Fundo Previdenciário, 

que garante as aposentadorias 
atuais e futuras. Em Salvador, 
o procedimento será realizado 
no prédio anexo ao Tribunal de 
Justiça (TJBA) e maiores infor-
mações: www.tjba,jus.br)

RECADASTRAMENTO

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Passagem aérea de graça para idoso

Policia Militar1-  ............................................................................... 190.
Policia Civil2-  ............................................................ 197  e  3214 7814
Corpo de Bombeiros3-  .................................................................... 193.
Defesa Civil4-  .................................................................................. 199.
Samu5-  .............................................................................................. 192.
Delegacia da Mulher Itabuna6-  ...........................................3214 7826.
Delegacia do Meio Ambiente Ilhéus7- ................................3234 8147.
IBAMA/Ilhéus8-  ....................................................................3634 2850
OAB/Itabuna9-  ......................................................................3613 1892.
ECAD/Bahia10-  ...............................................................(71) 3321 5511
NUPRAJ/FTC11-  ...................................................................3214 2426.
Receita Federal12-  ..................................................................3214 5648.
Cartório de Protestos13-  ..........................................................3211 8520
Cartório Eleitoral14-  ................................................................3211 1242
Complexo Policial15-  ................................................................367 3315
Departamento de Polícia Técnica16- ......................................3617 1700
Secretária da Fazenda Estadual17-  ........................................3613 5568.
Fórum Rui Barbosa18-  ............................................................3214 6200
Ministério Público do Estado19-  ............................................3613 0277
 Policia Rodoviária Federal20-  ...............................................3613 7009

Ciretran Itabuna21-  ............................................3214 7714 e 3211 0679
Ciretran Ilhéus22-  .....................................................................3639 3815
Aeroporto de Ilhéus23-  ......................................3634 2840 e 3231 7269
Embasa24-  ......................................................................... 0800 555 195.
Coelba25-  ............................................................3613 4811 e 3212 4690
FUNDESB/Fund. dos Deficientes26-  ...................................3215 5434.
Zona Azul27-  ...........................................................................3617 1964.
Amurc28-  .................................................................................3613 5114.
Direc 0729-  .........................................................3215 2577 e 3613 3822
Unime30-  ..................................................................................2102 3000
FTC31-  ......................................................................................3214 2424
Uesc32-  .....................................................................................3680 5200
Faculdade Madre Thays33-  .....................................................3634 6160
Prefeitura Municipal de Itabuna34-  ........................................3613 1188
Câmara de Vereadores de Itabuna35-  ...............3613 1313 e 2103 3123
SAC Itabuna36-  ........................................................................3613 5510
Associação Comercial e Empresarial de Itabuna37-  .............3613 1171
Emasa38-  ............................................................................ 0800 73 1195
Procon 39-  .................................................................................3613 5210
Juizado Especial Federal40-  ....................................................3616 1913
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O livro Breves Análises Jurí-
dicas (Direitos Editora), que mar-
cou a estréia do jornalista e pro-
fessor 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 Jurídicas é uma 
agradável surpresa, pois tem ba-
tido recordes de vendas a cada 
edição.

 Considerada como uma ini-
ciativa inédita na literatura jurí-
dica do Brasil, por ser a primeira 
obra escrita por um estudante de 
Direito, o volume aborda assuntos 
relacionados aos diversos aspectos 
jurídicos, a exemplo Direito Cons-
titucional, Eleitoral, Processual, 
Direito de Família, Penal, Edu-
cacional, Alternativo, Direito das 
Pessoas com Deficiências, Criança 
e do Adolescente, dentre outros.

“Breves Análises Jurídicas tem  
o grande mérito de condensar traba-
lhos que giram ao derredor da rele-
vante e atual temática dos direitos 

fundamentais”,  comentou Ricardo 
Maurício Freire, Pós-Doutor e Mes-
tre em Direito pela Universidade 
Federal da Bahia (Ufba). Ele ob-
serva na literatura jurídica do novo 
autor, o seguinte:  a objetividade do 
raciocínio, a correção vocabular, a 
clareza expositiva, a argumentação 
convincente e o enfoque interdisci-
plinar das ideias.   

“Com a socialização do co-
nhecimento voltado para ajudar 
o próximo e a preocupação cons-
tante do autor em adaptar o Di-
reito à realidade social, que é viva 
e dinâmica”, comentou Marcos 
Bandeira, Juiz de Direito da Vara 
da Infância  e Juventude da Co-
marca de Itabuna e Professor de 
Direito da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (Uesc), que assina 
o prefácio da obra.

“Trata-se de uma obra que 
enriquecerá qualquer biblioteca, 
tanto de cultores do direito como 
de qualquer cidadão que tenha 
interesse em ampliar seus co-
nhecimentos, mormente sobre as 

novidades que estão ocorrendo 
em nosso ordenamento jurídico”, 
declarou Dr. José Carlos Oliveira, 
advogado e Auditor Fiscal aposen-
tado, que foi o orientador técnico 
da obra.

Vercil Rodrigues é jornalista-
fundador do Jornal, Revista e 
Editora de livros Direitos; bacha-
relando em Direito, historiador 
pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC); Especialista 
em História Regional, em Ges-
tão Escolar e Docência do Ensino 
Superior. É Professor de História 
da Rede Estadual de Ensino da 
Bahia e autor do livro Análises 
Cotidianas (Direitos Editora).

Lançada a 3ª edição do 
Breves Análises Jurídicas

DIREITO INTERNACIONAL

Ministros da Justiça e outros 
representantes dos dez países do 
Mercosul – os quatro permanen-
tes (Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai) e os associados (Bo-
lívia, Chile, Equador, Colômbia, 
Peru e Venezuela) – assinaram 
nesta sexta-feira um acordo para 
facilitar a prisão e a entrega de 
foragidos encontrados em qual-
quer nação do bloco. O Manda-
do Mercosul de Captura (MMC) 
aumenta a comunicação entre os 
países integrantes, por meio de 
um sistema internacional com 
informações dos criminosos pro-
curados nos dez países. O acordo 

também possibilita o pedido ime-
diato de prisão e agiliza decisões 
judiciais. O ministro da Justiça, 
Luiz Paulo Barreto, destacou 
que, com essa integração dos pa-
íses do bloco, “o Estado enfren-
tará o crime internacional de 
maneira rápida e eficiente”. De 
acordo com o ministro, esse é um 
caminho mais ágil que a extra-
dição, decisão que, segundo ele, 
está “ultrapassada”.

Barreto afirmou que a entre-
ga de presos internacionais pode 
ocorrer em um período de um a 
dois meses. Já a extradição de-
mora de um a dois anos. 

Cobrado pela comunidade 
internacional, o Brasil começou 
a adotar uma série de medidas 
para ampliar a concessão de re-
fúgio a pessoas em fuga de guer-
ras ou vítimas de perseguição 
pelos mais diversos motivos no 
mundo. Apesar de sua dimensão 
e posição estratégica, o Brasil 
acolhe 4.311 refugiados, número 
considerado insignificante fren-
te a outros países, como o mi-
núsculo Equador, que acomoda 

500 mil colombianos que atra-
vessaram a fronteira para fugir 
do conflito com as Farc (Forças 
Armadas Revolucionária da Co-
lômbia). Uma barreira é a dis-
tância do Brasil das regiões de 
conflito no mundo, como África e 
Oriente Médio. Outra dificulda-
de é a língua portuguesa, pouco 
conhecida, afirma o ministro da 
Justiça, Luiz Paulo Barreto. – 
Não é o Brasil que está limitan-
do a vinda. (Agência Estado)

Mercosul oficializa mandado
de captura para foragidos

Brasil tenta ampliar 
asilo a refugiados

Custas processuais
O Conselho Nacional de 

Justiça pretende encami-
nhar ao Congresso Nacional 
um anteprojeto de lei para 
uniformizar a cobrança de 
custas processuais no país. 
Estudo sobre o assunto, ela-
borado pelo Departamento 
de Pesquisas Judiciárias do 

órgão, mostra que há uma 
grande variação de valores 
entre os tribunais. Justa-
mente nos Estados com 
menor Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) e 
renda per capita as taxas 
são mais altas, como noticia 
o jornal Valor Econômico.

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

O juiz federal Fausto Mar-
tin De Sanctis lançou seu novo 
livro Lavagem de Dinheiro 
— Jogos de Azar e Futebol — 
Análise e Proposições, pela 
Editora Juruá. “O país, que 
passa por um momento singu-
lar nessa área, oferecendo-se 
ao mundo como sede de impor-
tantes eventos internacionais, 
não pode ter visão romântica 
sobre assuntos que deman-
dam um urgente fairplay fi-
nanceiro”, alertou. A obra foi 
lançada na Bienal do livro, em 
São Paulo.

Roberto Dórea Pessoa 
lança livro hoje na Saraiva do 
Iguatemi

O advogado Roberto Dó-
rea Pessoa estará lançando 
hoje, logo mais às 19h30min, 
na Editora Saraiva, no Shop-
ping Center Iguatemi, o livro 
Recurso Extraordinário Grau 
de Cognição no Juízo de Mé-
rito. Além de advogado, inte-
grante do tradicional escritó-
rio Pessoa & Pessoa, com mais 
de 30 anos de existência, o au-
tor é professor da disciplina 
Processo do Trabalho na Uni-
facs e na Faculdade Baiana 
de Direito. A obra é resultado 
da dissertação que fez ao con-
cluir o mestrado na Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo, em 2009

Divórcio Já!
É o nome do mais recente livro 

da desembargadora aposentada do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, Maria Berenice Dias. A ad-
vogada é especializada em Famílias, 
Sucessões e Direito Homoafetivo, 
Vice-Presidente Nacional do Insti-
tuto Brasileiro de Direito de Famí-
lia (IBDFAM). Tendo participado da 
elaboração do projeto da EC 66, em 
2005, a autora contribui, com ideias 
e experiências, para a boa aplicação 
do Direito nessa matéria: os alcan-
ces da mudança, os efeitos da sepa-
ração e do divórcio, o novo divórcio, 
as ações cumuladas, a antiga sepa-
ração, as alternativas possíveis, as 
questões intertemporais e as ações 
em andamento.

Novo livro

Os trabalhadores brasilei-
ros estão menos protegidos que 
a média dos trabalhadores de 
países emergentes e das econo-
mias ricas. Essas são algumas 
das conclusões da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT) que publicou ontem o 
primeiro levantamento em 15 
anos sobre todas as políticas 
sociais de 184 países e aponta 
como programas de assistência 
são fundamentais para lidar 

com a pobreza. Apenas uma a 
cada cinco pessoas no plane-
ta se beneficia de algum tipo 
de programa social, a grande 
maioria delas nos países ricos. 
A constatação é de que 84,6% 
da população mundial desem-
pregada não recebe benefícios 
ou seguro desemprego. Quase 
cem países não dão sequer um 
centavo a seus desemprega-
dos, a maioria deles na África. 
(Agência Estado)

OIT: Brasil tem cobertura
social abaixo de emergentes
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Estatuto da OAB/Código de Ética
1- Dentre as sanções cabíveis no 

processo disciplinar realiza-
do pela OAB no concernente 
aos advogados estão a censu-
ra, a suspensão, a exclusão e 
a multa.

Dentre as circunstâncias atenuantes 
para a aplicação do ato sancio-
natório, encontra-se, consoante o 
Estatuto,

a) Exercício assíduo e proficiente em 
mandato realizado na OAB.

b) Ser reincidente em faltas da mes-
ma natureza.

c) Prestação de serviços à advocacia, 
mesmo irrelevantes.

d) Ter sido o ato cometido contra ou-
tro integrante de carreira jurídica.

2- Eduardo, advogado, é contrata-
do para defender os interesses 
de Otávio, próspero fazendei-
ro, em diversas ações, de natu-
reza civil, empresarial, crimi-
nal, bem como em processos 
administrativos que tramitam 
em numerosos órgãos públi-
cos. Antes de realizar os atos 
próprios da profissão, apre-
senta ao cliente os termos de 
contrato de honorários, que 
divide em valores fixos, acres-
cidos dos decorrentes da even-
tual sucumbência existente 
nos processos judiciais.

À luz das normas aplicáveis,
a) Os honorários sucumbenciais e os 

contratados são naturalmente ex-
cludentes, devendo o profissional 
optar por um deles.

b) Os honorários contratuais devem 
ser sempre em valor fixo.

c) Os honorários de sucumbência 
podem, ao alvedrio das partes, so-
frer desconto dos honorários pac-
tuados contratualmente.

d) Os honorários sucumbenciais 
acrescidos dos honorários contra-
tuais podem superar o benefício 
econômico obtido pelo cliente.

3- Caio, advogado, inscrito na 
OAB-SP, após aprovação em 
concorrido Exame de Ordem, 
atua em diversos ramos do 
Direito. Um dos seus clientes 
possui causa em curso perante 
a Comarca de Tombos/MG, ten-
do o profissional comparecido 
à sede do Juízo para praticar 
ato em prol do seu constituin-
te. Estando no local, foi sur-
preendido por designação do 

Juiz Titular da Comarca para 
representar Tício, pessoa de 
parcos recursos financeiros, 
diante da ausência de Defen-
sor Público designado para 
prestar serviços no local, por 
falta de efetivo suficiente de 
profissionais. Não tendo argu-
mentos para recusar o encar-
go, Caio participou do ato.

Diante desse quadro
a) O ato deveria ter sido adiado 

diante da exclusividade da atua-
ção da Defensoria Pública.

b) O advogado deveria ter recusado o 
encargo, mesmo sem justificativa 
plausível.

c) A recusa nesses casos poderá 
ocorrer, com justo motivo.

d) A recusa poderia ocorrer diante da 
ausência de sanção disciplinar.

4- Michel, Philippe e Lígia, bacha-
réis em Direito recém-formados e 
colegas de bancos universitários, 
comprometem-se a empreender 
a atividade advocatícia de forma 
conjunta logo após a aprovação no 
Exame de Ordem. Para gáudio dos 
bacharéis, todos são aprovados no 
certame e obtém sua inscrição no 
Quadro de Advogados da OAB. 
Assim, alugam sala compatível 
em local próximo ao prédio do 
Fórum do município onde preten-
dem exercer sua nobre função. De 
início, as causas são individuais, 
por indicação de amigos e paren-
tes. Logo, no entanto, diante do 
sucesso profissional alcançado, 
são contactados por sociedades 
empresárias ansiosas pela pres-
tação de serviços profissionais ad-
vocatícios de qualidade. Uma exi-
gência, no entanto, é realizada: a 
prestação deve ocorrer por meio 
de sociedade de advogados.

No concernente ao tema, à luz das 
normas aplicáveis

a) A sociedade de advogados é de na-
tureza empresarial.

b) Os advogados sócios da sociedade 
de advogados respondem limita-
damente por danos causados aos 
clientes.

c) O registro da sociedade de ad-
vogados é realizado no Conselho 
Seccional da OAB onde a mesma 
mantiver sede.

d) Não é possível associação com ad-
vogados, sem vínculo de emprego, 
para participação nos resultados.

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

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

Câmara discute capital
estrangeiro na mídia

O deputado Eduardo Gomes 
(PSDB-TO) propôs na úlitma 
quarta-feira) que a Câmara faça, 
com a ajuda do TCU (Tribunal de 
Contas da União), uma auditoria 
especial para saber como o go-
verno fiscaliza a participação de 
capital estrangeiro nas empresas 
jornalísticas. A Proposta de Fis-
calização e Controle, apresentada 

pelo deputado na Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, pode ser votada na 
próxima quarta-feira (25/11). Se 
a proposta for aprovada, a Câma-
ra vai designar uma comissão de 
três membros para checar se o 
governo está mesmo fiscalizando 
a participação do capital estran-
geiro nó setor de mídia. 

No dia 1º de setembro de 2010, por seis vo-
tos a quatro, o STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) admitiu penas substitutivas para o tráfico 
de drogas. Julgou inconstitucionais partes dos 
artigos 33, parágrafo 4º e 44 da Nova Lei de 
Drogas (Lei 11.343/06), que proíbem expressa-
mente a conversão da pena privativa de liber-
dade em restritiva de direitos (também conhe-
cida como pena alternativa) para condenados 
por tráfico de drogas. 

Aos juízes, em cada caso, compete a tare-
fa de aplicar ou não tais penas. A decisão foi 
tomada no habeas corpus 97.256 (STF, HC 
97256) e, portanto, vale somente para o proces-
so julgado. Mas o mesmo entendimento poderá 
ser aplicado a outros processos que cheguem à 
Corte sobre a mesma matéria.

O que devemos extrair dessa decisão do STF 
é o seguinte: o Poder Político (Legislativo + Exe-
cutivo), navegando uma vez mais pela onda do 
populismo penal, que defende como bandeira o 
rigor penal para a “solução” dos problemas gra-
ves do país, cometeu excesso — como bem su-
blinhou o Ministro Celso de Mello. Foi além do 
que podia quando proibiu penas substitutivas, 
alternativas, para “todos” os delitos de tráfico 
de drogas. O poder de “fabricar leis” é limitado. 
O legislador ordinário já não pode escrever nas 
leis tudo que lhe vem à cabeça. 

No tempo do legalismo, primeiro paradig-
ma do direito moderno, que surgiu no século 
XIX para a proteção da burguesia ascendente, 
o poder político podia tudo. Os juízes, eunucos 
que eram (alguns ainda assim se comportam, 
em pleno século XXI), nada faziam contra as 
leis. Eram servos da lei. Confundia-se a lei 
com o direito. Na era da pós-modernidade vi-
goram também outros paradigmas do direito: 
o constitucionalista, o internacionalista e o 
universalista. 

Agora, nem tudo que o legislador escreve 
vale. Seu texto já não é bíblico. A lei aprovada 
pelo poder político se torna vigente, mas não 
vale; é fundamental distinguir a vigência da 
validade da lei, conforme Ferrajoli. 

Todas as eventuais barbaridades (incons-
titucionalidades e inconvencionalidades) 
escritas pelos legisladores são, agora, glo-
sadas pelos juízes. O legislador constituinte 
de 1988 evoluiu muito em termos de prote-
ção dos direitos e garantias fundamentais 
do indivíduo. Mas no artigo 5º, inc. XLIII, 
plantou um “ovo de serpente”, permitindo 
tratamento “duro” para os crimes hediondos 
e equiparados. 

De qualquer maneira, traçou concomitante-
mente os limites desse “ovo”. Tais crimes não 
admitem fiança, graça ou anistia. Só! Mais que 

isso nada pode ser proibido genericamente, 
como disse o Ministro Ayres Britto. A regra é 
a liberdade. A prisão é exceção. Ao proibir pe-
nas substitutivas para o tráfico de drogas a lei 
foi além do que podia. Criou-se uma serpente 
mais venenosa que o próprio ovo. Não pode. E 
não pode por quê?

Porque o legislador ordinário tem que res-
peitar o princípio constitucional da individua-
lização da pena, que é tarefa do juiz, levando 
em conta todas as peculiaridades do fato e do 
agente concretos. O legislador não pode, com 
seus critérios abstratos e populistas, querer 
substituir o juiz. A César o que é de César. 

O STF, por sua lúcida e ilustrada maioria 
(ilustrada porque se afasta do obscurantismo 
medieval), não vem se mostrando conivente 
com a demagogia, tão inerente à democracia de 
massas (Weber).

O legislador da Lei 11.343/2006 agiu com 
muita lucidez ao distinguir, no artigo 33, os 
vários tipos de traficantes: pequeno, médio e 
grande. Mas na hora de estabelecer o regime 
sancionatório para eles se perdeu na irracio-
nalidade e na irrazoabilidade. Tratou todos 
igualmente e rigorosamente. Violou o princí-
pio da igualdade, porque os desiguais devem 
ser tratados desigualmente (Rui Barbosa).

O duro e, às vezes, hediondo tratamento 
conferido ao grande traficante não pode ser 
idêntico para o pequeno traficante (menores, 
mulheres ou gente primária e de bons antece-
dentes). A cada um o que é seu. Cada crime 
deve ser punido na medida da sua gravidade, 
já dizia Beccaria, em 1764. Isso se chama pro-
porcionalidade. 

Lições tão elementares do direito ainda não 
são assimiladas por grande parte da opinião 
pública, que sempre se ilude com a promessa 
de mais “rigor penal”. Tampouco pela mídia 
populista que, aproveitando-se do medo da po-
pulação, que anda bastante intranquila diante 
dos altos níveis de insegurança pública, não 
perde uma só ocasião para gerar mais medo, 
mais intranquilidade, mais insegurança, mais 
irresignação. 

“Milhares de traficantes serão soltos”! Fo-
ram essas as manchetes escandalosas. Impor-
tante contribuição para o baixo índice de cre-
dibilidade do STF e mais pressão em cima dos 
juízes de primeiro grau. Mas é disso que vive a 
pouco científica mídia populista.

Por Luiz Flávio Gomes.
Doutor em Direito penal pela Universidade Complutense de Ma-
dri, mestre em Direito Penal pela USP. Foi promotor de Justiça 
(1980 a 1983), juiz de Direito (1983 a 1998) e advogado (1999 
a 2001), diretor-presidente da Rede de Ensino LFG. São Paulo – 

São Paulo

Penas substitutivas no 
tráfico de drogas e o 
populismo penal midiático
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III CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO
Cidade: Salvador – Bahia

 Dias: 24, 25 e 26 de novembro de 2010  

Site: http://www.direitodoestado.com.br/CP
Informações: Considerado um dos principais eventos do país, o III CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO reunirá, em três dias de exposições e deba-
tes, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2010, na cidade de Salvador, Bahia, renomados 
agentes públicos e alguns dos mais destacados especialistas brasileiros de direito admi-
nistrativo, gestão pública e controle interno e externo da Administração Pública para um 
debate abrangente sobre as exigências da ética pública, as transformações do controle e 
suas implicações no próprio desenvolvimento do país. Por tudo isso, o tema central desta 
terceira edição do evento será Ética Pública e Desenvolvimento.



È cediço que a hodierna Constitui-
ção, impulsionada pelo movimento 
constitucionalista, este, perseguido por 
boa parte dos ordenamentos jurídicos 
alienígenas, tem como sucedâneo basi-
lar os princípios da dignidade da pes-
soa humana, os ideais republicanos e 
democráticos, tanto que é normal ser 
pelos juristas denominada  Carta Cida-
dã de 1988.

A Carta Cidadã elenca seus princí-
pios fundamentais, seu escopo, no art. 
1º, sendo certo, atribuir ao povo, de for-
ma monopolizada, o exercício do poder, 
conforme plasmado no parágrafo único 
do art. 1º.

Destarte, o povo insurge como ti-
tular absoluto do poder, sendo certo e 
coerente afirmar que aos seus repre-
sentantes, eleitos por intermédio do su-
frágio universal, cabe o dever-poder de 
representação. 

A titularidade do poder e seu res-
pectivo exercício vem consubstanciado 
no art. 14 da Lex Legum. Com efeito, 
pode-se afirmar que inobstante o poder, 
alhures citado, ser exercido pelo Poder 
Público, rectius, por nossos represen-
tantes, em paralelo, pode o povo exer-
cer tal direito diretamente, através dos 
institutos do plebiscito, referendum e 
iniciativa popular.

Neste diapasão, cumpre ressaltar, 
que a iniciativa popular, objeto central 
deste artigo, vem consubstanciada no 
processo de elaboração das leis ordiná-
rias e complementares, ditas subalter-
nas, através do parágrafo 2º do art. 61 
da Lei Maior. Parte representativa da 
doutrina, ao qual acompanhamos, lecio-
na que esta norma surge como retórica, 
tendo em vista todo a utopia concernen-
te ao certame da iniciativa em comento. 
Todavia, esta existe e faz parte da ratio 
essendi da Carta do Povo, assim não 
podendo ser desprezada.

Ocorre que, o mesmo certame, como 
dito, ícone do vigente ordenamento ju-
rídico, não é atribuído ao processo de 
elaboração das emendas constitucio-
nais. Destarte, transcende a dúvida – 
Por que não?

Ora, emendas constitucionais e as 
leis infraconstitucionais, são normas 
primárias elencadas no art. 59 de Lex 
Fundamentalis. Restando nuança so-
mente no que diz respeito ao posiciona-
mento destas dentro  do ordenamento 
jurídico, na ótica do ideal kelseniano.

Nesta esteira, emendas constitucio-
nais, em apertada síntese, atuam como 
instrumento capaz de tornar os manda-
mentos plasmados no texto constitucio-
nal, sempre consentâneos aos clamores 
da contemporânea necessidade social.

Convola imperioso ressaltar que o 
vigente texto constitucional tem como 
escopo salvaguardar os direitos e garan-
tais fundamentais, prever as formas de 
aquisição do poder e limitar este. Assim 
ficando claro que a hodierna Carta tem 
como principais fundamentos a digni-
dade da pessoa humana e o exercício do 
poder, monopolizado pelo povo, através 
de ideais democráticos. Assim sendo, a 
Constituição tem como meta aplicar e 
defender os interesses populares, em 
síntese.

Logo, se a Carta tem o povo como 
objeto central de seus anseios e se as 
emendas tem como finalidade tornar a 
Carta sempre atual perante os clamores 
sociais, por que não, também delegar 
ao povo o direito de iniciar o certame de 
elaboração das ditas emendas através 
da iniciativa popular?

Após pesquisa realizada no site do 
Pretório Excelsior, Tribunal responsá-
vel pela guarda da Constituição, nos 
deparamos com situação que nos fez 
saltar os olhos: O Tribunal Maior nada 
tem a falar sobre o tema objeto deste 
artigo, inobstante este se referir a tema 
de profunda relevância.

Tal silêncio também é apresenta-
do pela maior parte da doutrina. Após 
pesquisa, consegui observar opinião do 
eminente professor Paulo Bonavides e 
do contemporâneo professor Pedro Len-
za, ambos adotam a idéia de interpre-
tar a Constituição sistemática e teleolo-
gicamente, assim sendo, lecionado que 
inobstante o art. 60 da vigente Carta se 
manter silente perante tal possibilida-
de, devemos entender factível o certa-
me in casu, pois entendimento contrá-
rio, ou seja, a leitura nua e crua do tex-
to constitucional , no caso em tela iria 
contra a ratio essendi da Carta.

Além disso em sua monografia sobre 
o tema Lenza demonstra que boa parte 
das Constituições Estaduais permitem 
a possibilidade da iniciativa popular no 
processo de elaboração das emendas. 
Restando poucas Constituições Estadu-
ais que optam pelo silêncio, sendo certo 
nenhuma vedar peremptoriamente o 
certame em foco.

Assim, após breve relato, enten-
demos que chegou a hora do Tribunal 
Maior e doutrina se manifestarem so-
bre o tema,  no intuito de ser fazer per 
si o ideal constitucional vigente, a sobe-
rania do povo e o livre exercício deste 
poder através da possibilidade da ini-
ciativa popular no certame e elabora-
ção das emendas constitucionais.

Por Fernando de Carvalho.
Advogado, bacharel pela Universidade Estácio de Sá – 

RJ / UNESA. Rio de Janeiro – R.J

Iniciativa popular 
na elaboração das 
emendas constitucionais

f_rcp@hotmail.com 

A Assembléia Legislativa aprovou 
o projeto de lei de úmero 18515/2010, 
de autoria do deputado estadual Gilber-
to Brito (PR), autorizando o Detran a 
substituir a placa do veículo que tiver a 

sua clonada. No ano passado, somente 
em Salvador quase 300 veículos tive-
ram suas placas clonadas. Este proce-
dimento evitará tormentos de todos os 
tipos, informa o parlamentar.

Assembleia aprova projeto que autoriza 
Detran a substituir placa clonada

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

1º Caderno
06

O atraso na prestação jurisdicional sem-
pre causou inquietação nos meios jurídicos, 
para o que, se propõe, realmente, é a eficácia 
da máquina judiciária, o que parece, ainda, 
uma realidade distante. Posto uma estrutu-
ra político-organizacional do Estado que se 
reflete na omissão da solução dos problemas 
evidenciados no dia-a-dia de suas institui-
ções jurídicas, em detrimento dos anseios 
maiores da sociedade. 

O presente artigo se destina a apresen-
tar alguns dos aspectos relevantes da Tutela 
Antecipada como medida de celeridade ao 
processo jurisdicionado. Uma prévia leitu-
ra do artigo 273 do Código de Processo Civil 
propicia alguns pontos esclarecedores dessa 
temática. A partir do conteúdo expresso no 
citado artigo pode-se definir, Tutela Anteci-
pada, como uma disposição do juiz de anteci-
par, a pedido da parte, total ou parcialmente, 
os efeitos da tutela jurisdicional perseguida 
na petição inicial, objetivando, através de 
uma cognição sumária, conceder provisoria-
mente a satisfação do direito pleiteado, por-
tanto, trata-se assim, de instituto que visa 
evitar danos e prejuízos irreparáveis postos 
pela morosidade na prolação da sentença.

Tal antecipação dar-se-á, aprioristica-
mente, pelo convencimento do juiz da veros-
similhança das alegações da parte autora, e 
havendo fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação, ou ainda, caracteri-
zado o abuso do direito de defesa ou mani-
festando propósito protelatório do réu, em 

decisão fundamentada, antecipe, parcial ou 
totalmente, os efeitos da tutela antecipada, 
desde que não haja perigo de irreversibilida-
de do provimento antecipado.

Quando há o deferimento da tutela ante-
cipada, assegura-se o bem jurídico reclama-
do por uma das partes envolvidas no litígio, 
desde que se configurem as hipóteses descri-
tas no art. 273, I e II.

Excelente entendimento acerca deste ins-
trumento de celeridade do processo arrazoa 
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 
Nery, que assim definem o conceito e natu-
reza jurídica da Antecipação da Tutela: “... 
Tutela antecipatória dos efeitos da sentença 
de mérito é providência que tem natureza ju-
rídica mandamental, que se efetiva mediante 
execução lato sensu, com o objetivo de entre-
gar ao autor, total ou parcialmente, a própria 
pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos. 
É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que 
realiza o direito, dando ao requerente o bem 
da vida por ele pretendido com a ação de co-
nhecimento...”. Trata-se, consequentemente, 
de instituto que se constitui numa variável 
em favor da celeridade do processo, exata-
mente porque se admite seja proferida a deci-
são, com acolhimento da pretensão do autor, 
em processo em que, pelo sistema do institu-
to, a instrução ainda não esta determinada.

Por Pedro Arnaldo A. Martins.
Graduando em Direito da FTC e colaborador da Revista 

Ciências Jurídicas - RCJ. Itabuna – Bahia. 

Tutela antecipada: 
Aspectos de um 
instrumento de celeridade

arnaldomartins2002@yahoo.com.br

1- Fui admitido em 04/06/2004 
com o auxiliar de cozinha. Afastei-me 
das atividades, por incapacidade, em 
15/032010. A partir daí iniciou-se o pe-
ríodo de recebimento do auxílio-do-
ença, que cessou no dia 30/08/2010 fui 
imediatamente desligado. Portanto, eu 
teria por lei alguma estabilidade? Qual 
o tempo de duração desta proteção?

A Previdência Social coloca à dispo-
sição dos segurados acometidos por pa-
tologias que o tornem temporariamente 
incapaz, como parece ter sido o seu caso, 
duas espécies de benefício, a saber:

(a) Auxilio doença do tipo B. 31, tam-
bém chamado de auxílio doença previden-
ciário, que busca atender o(s) segurado(s) 
que venham a ficar temporariamente in-
capazes por razões não vinculadas ao tra-
balho, ou seja, sem nexo de causalidade 
com o trabalho.

(b) Auxílio doença do tipo B. 91, tam-
bém chamado auxílio doença acidentário, 
que tem como alvo pessoas que tenham 
adquirido incapacidade temporária em de-
corrência de acidente no trabalho, no per-
curso residência – trabalho - residência, 
ou que a incapacidade tenha decorrido de 
doença ocupacional / doença profissional.

Não sei qual o benefício que você rece-
beu durante o tempo em que esteve afas-
tado, afirmo, contudo, que se da classe 
Auxílio Doença B-31, não tem estabilida-
de. Caso o benefício tenha sido o Auxílio 
Doença Acidentário B.91, você tem direito 
a uma estabilidade de 12 meses, contados 
a partir do dia em que o Médico Perito do 

INSS o declarou apto ao trabalho.

2 - Aposentei-me de modo pro-
porcional em 1995, mas continuei a 
trabalhar e a contribuir para o INSS. 
Passados dez anos de contribuição 
gostaria de saber o seguinte: Posso 
incorporar estas contribuições na 
minha aposentadoria para torná-la 
integral? Posso requerer uma segun-
da aposentadoria, sendo que desta 
vez por idade?

Infelizmente não. A pessoa que se 
aposenta e continua a trabalhar, em que 
pese seja obrigada a continuar contri-
buindo, não poderá fazer uso dessa nova 
contribuição para incorporar e aumentar 
o valor da aposentadoria, nem tampouco 
para obter nova aposentadoria.

Cumpre anotar, por oportuno, que o tema 
proposto esta sendo discutido nos meios jurí-
dicos, e a solução que se vislumbra é a de-
saposentação em um primeiro momento e a 
formulação de novo pedido de aposentadoria, 
mas, isso é coisa para o futuro.

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

Direito Civil, Direito do Consumidor na Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e 

Faculdade de Tecnologia 
e Ciência (FTC).

Os interessados em enviar perguntas so-
bre o tema Direito Previdenciário para o 
Dr. Francisco Valdece, encaminhar para 

direitos@jornaldireitos.com.br 

Por Francisco Valdece 
Ferreira de Sousa*
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Tramita em regime de urgência, 
na Câmara dos Deputados, o Projeto 
de Lei nº. 7308/2010, de autoria do 
Deputado Silas Câmara (PSC-AM), 
que regulamenta o uso de cheques 
no Brasil.

De acordo com o projeto, os ban-
cos não poderão compensar os che-
ques apresentados pelos fornecedo-
res antes da data prevista para o 
vencimento. O cheque apresentado 
antes da data indicada para o pa-
gamento será recusado ou devolvido 
pelo banco, e o beneficiário do paga-
mento ficará sujeito a multa de até 
três vezes o valor do cheque, se for 
comprovado dolo ou má fé.

“Esse projeto só vem preencher 
uma lacuna legislativa porque, na 
prática, isso já acontece. O interes-
sante desta lei é que haverá punição 
para aqueles que tentarem agir de 
má-fé”, explica Tatiana Queiroz, ad-
vogada da Associação Brasileira de 
Defesa do Consumidor (Proteste). 
Ainda segundo a advogada, o cheque 
é considerado um título de crédito de 
pagamento à vista e a lei alteraria 
essa configuração. “O consumidor 
poderia escolher pagar com cheque, 
à vista ou pré-datado, estabelecendo 
a data do vencimento, sem riscos”, 
declara.

Enquanto o uso do cartão de débi-
to como forma de pagamento cresceu 
153% de 2004 para 2009 e a do car-
tão de crédito aumentou em 122%, 
a utilização do cheque nesse mesmo 
período, aumentou em 37%, segundo 
dados do Banco Central (BC).

O nosso estado é o 11º do país 
no ranking de cheques honrados 
(97,86%), de acordo com os dados do 
mês de agosto de 2010 do Teleche-
que. Em números de cheques pré-
datados (ou pós-datados), o estado 
da Bahia é o 6º do ranking nacional 
com 86,5%.

Os advogados especialistas em 
Direito do Consumidor aconselham 
que os lojistas e consumidores criem 
o hábito de colocarem no verso dos 
cheques emitidos, a finalidade para 
a qual eles estão sendo utilizados. 
Ou seja, se o cliente compra um pro-
duto e parcela com cheque, o ideal 
é que constem essas informações na 
folha do mesmo. Se assim o faz, ge-
ralmente os bancos não acatam se 
o fornecedor for depositar antes do 
prazo.

Os especialistas também orien-
tam ao consumidor que for vítima 
dessa prática, e tenha a sua conta 
bloqueada ou tenha deixado de pa-
gar outras dívidas em virtude desse 
ato, recorrer ao Judiciário, promo-
vendo uma ação de devolução das 
taxas bancárias cobradas pela com-
pensação indevida do cheque, além 
dos danos morais. Ainda segundo 
eles, a Justiça já tem entendido que 
o cheque simboliza um contrato não 
expresso firmado entre as partes, 
mas que estabelece uma forma de 
pagamento a prazo. E que o Tribu-
nal de Justiça (TJ) já entende que é 
direito do consumidor solicitar a re-
paração do dano, embora ainda não 
seja uma previsão legal.

Torcemos para que este Projeto de 
Lei seja transformado em Lei em um 
breve lapso de tempo, pois entende-
mos que o mesmo amenizará muito o 
sofrimento de quem tem um cheque 
compensado antes do prazo acorda-
do, bem como trará punição àquele 
que agir de má-fé e com dolo.

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, site e editora de livros 

DIREITOS (www.jornaldireitos.com.br).
 Itabuna – Bahia.

Projeto de Lei 
Nº. 7308/2010

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

Datado de 1965, em plena ditadu-
ra militar, o Código Eleitoral Brasileiro 
deve passar por uma profunda reforma 
que prevê atualizá-lo e torná-lo mais 
ágil e eficaz. Os exemplos recentes da 
atual legislação, considerada ultrapas-
sada por especialistas, foram a cassa-
ção, no ano passado, dos governado-
res da Paraíba, Cássio Cunha Lima 
(PSDB), e do Maranhão, Jackson Lago 
(PDT). Eles deixaram os cargos no meio 

dos mandatos por infrações cometidas 
ainda na campanha eleitoral de 2006. 
Uma comissão de juristas indicada pelo 
Senado trabalha, desde junho, para 
mudar o código por leis ordinárias, sem 
mexer na Constituição. Até meados de 
dezembro, a comissão, presidida pelo 
ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), José Antonio Dias Toffoli, deve 
apresentar um anteprojeto ao Legisla-
tivo. (Agência Estado)

Comissão de juristas trabalha 
em novo Código Eleitoral

O Senado segura há dois anos e meio 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) que reduz de dois para um o nú-
mero de suplentes e proíbe a indicação 
de mulher, marido, filhos ou pais como 
eventuais substitutos dos senadores. A 
proposta, que está pronta para ser votada 
pelo Plenário, restringe a possibilidade de 
o suplente “herdar” o mandato do titular 
no Senado. Ele exerceria o mandato até 
as eleições subsequentes. De acordo com 
o texto, já aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), no caso de 
morte ou renúncia do senador, o suplente 
só poderá atuar até a eleição do substitu-

to, o que ocorreria nas eleições seguintes 
– sejam elas municipais ou gerais. Pelas 
regras atuais, cabe ao suplente concluir o 
mandato do titular em caso de renúncia, 
cassação ou morte, independentemente 
do tempo que restar. “Pelo acordo, cada 
senador será eleito com um suplente, 
vedada a eleição de quem seja cônjuge, 
parente consanguíneo ou afim, até o se-
gundo grau ou por adoção do titular e, 
ocorrendo vaga, será convocado o suplen-
te para exercer o mandato até a eleição 
geral ou municipal mais próxima”, expli-
ca o relator, senador Demóstenes Torres 
(DEM-GO). (Congresso em Foco)

Senado engaveta fim do 
nepotismo para suplente

TELENTREGA:

3215-4442
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40- Em tema de independência, prerrogativa, 
direitos, ética e moralidade não fça o advogado con-
cessões ou transigências, por mínimas que sejam 
porque, mais cedo, mais tarde, outras se seguirão, 
como bola de neve, num crescendo comprometedor, 
afetando a autonomia, conduta, imagem e reputação 
profissional. 

41- Esforças-te por seres claro, simples, objetivo 
e sintético em tuas petições, arrazoados, escritos e 
sustentações orais. Não procures mostrar erudições, 
evita abusar do emprego de expressões em idiomas 
estrangeiros.

42- O estágio praticado em grandes escritórios de 
advocacia costuma ser um duro, às vezes penoso apren-
dizado, exaustivo até fisicamente. Requer responsabi-
lidade, paciência, determinação, não raro, sacrifício. 
Mas é nele que muitas vezes, se tempera e forjas o 
verdadeiro profissional, que, com o tempo, termina por 
instalar sua própria banca profissional, muitas vezes 
associada a outros colegas ou ex-colegas de estágio.

43- Nas sustentações e arrazoados orais, só excep-
cionalmente leias textos, sob pena de te tornares mo-
nótono, e deixares ou julgadores desatentos.

44- Nas causas complexas e relevantes, pendentes 
de decisão do tribunal em que se quer reparar a in-
justiça cometida, nunca deixes de elaborar memorial e 
entregá-lo ao julgadores, um a um, com antecedência, 
e fazê-lo, mais uma vez, ainda mais resumidamente 
na própria sessão de julgamento, na esperança de que 
o trabalho venha a ser por eles lido.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Bendito Calheiros Bomfim.

1- Animus Calumniandi = Intenção de caluniar
2- Aequitas = Equidade
3- Animus Furandi = Intenção d furtar
4- Animus Infringendi = Intenção de infringir
5- Autorictas = Autorização
6- Contra legem = Contra a lei
7- Datio in Solutum = Dação em pagamento
8- De lege Lata = da lei criada
9- Erga Omnes = Contra todos
10- Ex Aequo Bono = Segundo a equidade do bem
11- Extrema Ratio = Extrema razão
12- Ex Oficio = De ofício
13- Facio ut Facias = faço se fizeres
14- In Casu = no caso
15- Sic = Assim

Concurso TJ-BA 2011 – Previsto

Concurso da Polícia Federal

O concurso para Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia (TJ-
BA) está previsto para 2011 para 
os cargos de técnicos e analista ju-
diciários, que exige nível médio e 
superior.

O anúncio inicial eram de mil 
vagas mais cadastro de reserva. O 
concurso que estava previsto ini-
cialmente para este ano, foi adiado 
devido o Tribunal ter ultrapassado 

o limite da Lei de Responsabilida-
de Fiscal.

O “Concurso do TJ-BA” ga-
rante estabilidade, através do re-
gime estatutário, e remunerações 
iniciais podem chegar a R$ 4.572 
(técnico) e R$ 7.130 (analista), 
caso o projeto que equipara o re-
gime jurídico do Poder Judiciário 
Estadual ao Federal, for aprovado 
em congresso. Os cargos devem 

envolver áreas de Arquitetura, 
Engenharia, Economia, Contabi-
lidade, Administração e Apoio Ad-
ministrativo.

De acordo com o Decreto nº 273 
O Instituto Pedro Ribeiro de Ad-
ministração Judiciário (Ipraj) foi 
extinta, assim todos os bens serão 
revertidos para o Tribunal de Jus-
tiça, assim como os 504 concursa-
dos que faziam parte do Ipraj.

A Policia Federal (PF), órgão vinculado ao Minis-
tério da Justiça (MJ), solicitou ao Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) abertura 
de concursos públicos para 1.352 vagas distribuídas 
entre cinco carreiras da instituição. As chances con-

templarão os cargos de papiloscopistas (116), agen-
te de polícia (396), delegado (150), escrivão (362) e 
agente administrativo (328). O recente anúncio do 
órgão quase triplica o número de vagas inicialmente 
previsto.

Em meio a muita polêmica, a 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado aprovou na última 
quarta-feira proposta que permite 
aos cidadãos brasileiros apresentar 
ao Congresso pedidos para a rea-
lização de plebiscitos e referendos 
nacionais. A Constituição Federal 
já permite que projetos de lei de ini-
ciativa popular sejam encaminhados 
ao Congresso, mas a PEC (proposta 
de emenda constitucional) aprovada 
pela comissão estende essa prerro-
gativa aos plebiscitos e referendos. 

O texto segue agora para votação no 
plenário do Senado. Os senadores 
se dividiram sobre a aprovação da 
PEC uma vez que, por meio de re-
ferendos, a população pode deliberar 
sobre uma lei aprovada pelo Con-
gresso – o que reduziria os poderes 
dos congressistas. Já os plebiscitos 
são consultas à população sobre um 
tema de interesse nacional. “Essa 
PEC diminui a função parlamentar. 
A consulta popular via plebiscito 
deve ser feito de uma forma muito 
restrita. Muitas matérias nós deve-

mos assumir mesmo o ônus de votar, 
fomos eleitos para isso. Em relação 
ao referendo é ainda pior, porque 
toda e qualquer lei fica pendente”, 
disse o presidente da CCJ, senador 
Demóstenes Torres (DEM-GO). Fa-
vorável à mudança, o senador An-
tônio Carlos Valadares (foto)PSB-
SE, disse que o Congresso terá que 
aprovar os referendos e plebiscitos 
de iniciativa popular antes de se 
tornarem efetivos – por isso não há 
redução de poderes dos parlamenta-
res. (Folha)

CCJ do Senado 
aprova projeto 
que permite 
plebiscito de 
iniciativa popular

Diante dos conflitos amorosos ou mesmo da dificulda-
de em assumir uma relação mais séria, os baianos estão se 
casando menos e se divorciando mais. Em 10 anos, o au-
mento no número de divórcios chega a 136%. Se em 1999 
foram 4.544 divórcios, uma década depois foram 10.758, 
segundo dados do Estudo de Registro Civil, divulgado on-
tem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Baianos casam menos e separam 
mais, aponta pesquisa do IBGE

A Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania da Câmara 
dos Deputados aprovou na última 
terça-feira a Convenção de Auxílio 
Judiciário em Matéria Penal entre 
os Estados membros da Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). O texto consta no Projeto de 
Decreto Legislativo 2.831/2010, da 
Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional. A notícia é da Agên-
cia Câmara.

O relator, deputado Luiz Couto 
(PT-PB), foi favorável à matéria. Ele 
afirmou que a maior parte do acordo 
já havia sido aprovada pelo Congres-

so por meio do Decreto Legislativo 
175/2009, mas o governo detectou a 
ausência de quatro artigos no tex-
to. Os artigos acrescentados tratam 
de questões de natureza processual, 
como da entrada em vigor da conven-
ção, da conexão da convenção com ou-
tros acordos, de denúncias e de notifi-
cações relativas à matéria penal.

O acordo foi assinado na cidade 
da Praia, em Cabo Verde, em 2005. 
A convenção prevê auxílio entre os 
países da CPLP para comunicação de 
informações, de atos processuais e de 
outros atos públicos relacionados à 
matéria penal.

O auxílio compreende, por exem-
plo, a notificação de entrega de docu-
mentos; a obtenção de meios de pro-
vas; as buscas, apreensões, exames e 
perícias e a troca de informações so-
bre as respectivas legislações. A troca 
de informações também envolve os 
atos necessários à perda, apreensão 
ou recuperação de bens ou produtos 
de crime.

A CPLP é formada por Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e 
Príncipe, e Timor Leste.

O projeto tramita em regime de 
urgência e segue para o Plenário.

Países de língua portuguesa compartilharão dados



Inicialmente, necessário se faz um 
breve comentário histórico, social e cultu-
ral a respeito do estado brasileiro dentro 
do conceito da formação e solidificação da 
chamada federação.

O Brasil pré-1889, era um estado sob o 
regime monárquico, unitário, descentra-
lizado sob a égide das províncias, e após 
a consagração da Proclamação da Repú-
blica é que vem a tornar-se um Estado 
Federado.

Notadamente, percebe-se que passa-
mos de uma situação de estado unitário 
para outra completamente diferente que 
é a divisão de poderes e competências. 
Não há como negar que o Federalismo 
Norte Americano, foi o precursor e incen-
tivador das vindouras federações (visto 
com suas particularidades), pois, o Brasil 
ficou muito distante do federalismo prati-
cado nos EUA.

Passando para um contexto mais atu-
al, após a ditadura militar houve uma re-
construção do estado brasileiro, com suas 
bases liberais e reconhecimento de alguns 
direitos (políticos, jurídicos, sociais). Pós 
1980, advém a necessidade de participa-
ção municipal nas discussões e decisões 
nacionais, além de responsável por suas 
próprias decisões, pois, tinha o privilégio 
de manutenção do solo local, além de do-
minar as grandes massas locais.

Com o advento da Constituição de 
1988, o município teve sua “caricatura” 
positivada e aceita dentro do Ordena-
mento Jurídico e Político Nacional, pas-
sou a ser um ente da federação, com sua 
independência e autonomia política e fi-
nanceira, com capacidade de elaboração 
de leis, tornando-se assim “independen-
tes” dos estados, pois, até então eram os 
únicos entes federativos.

Atualmente o município, já consolida-
do como ente federativo que é, tem suas 
responsabilidades dentre elas podemos 
citar: o desenvolvimento social local, ga-
rantir o bem estar de seus habitantes, 
promover políticas públicas para o desen-
volvimento econômico, social, cultural do 
município, etc.

Há de se falar que alguns autores con-
sideram que o município inexiste na fe-
deração, sendo mero ente integrante do 
Estado-Membro e não da federação, pois 
não possuem representação no Senado 
Federal, um Judiciário próprio, etc. Este 
nobre discente, com suas leituras e pes-
quisas feitas acerca do quanto abordado, 
prefere adotar o diálogo da maioria dos 
doutrinadores e juristas que se debruçam 

sobre a discussão, que o município é ente 
federativo e dispõe de particularidades 
e prerrogativas constitucionais, bem as-
sim, o art. 18 da Carta Magna confirma o 
quanto explicitado no texto.

Outro cerne da discussão é sobre as 
competências comuns da União, dos 
Estados-Membros e dos Municípios, en-
quanto autônomos e detentores de direi-
tos, deveres e garantias constitucionais. 
É importante salientar que a própria 
Constituição define e dá às regras para 
as competências de cada ente federati-
vo, art. 21 e seguintes, com o intuito de 
preservar a ordem, a harmonia social e a 
concretude do pacto federativo.

Assim sendo, é notória a “briga” acir-
rada dos entes federativos, primeiro para 
saber se o município é ou não ente fede-
rativo; considerando que ele o seja, emer-
ge a discussão das competências, quem 
tem a “fatia maior do bolo” (a União, os 
Estados-Membros, os Municípios), enfim, 
todos detentores de direitos, deveres e 
garantias corroboradas na CF/88.

Devido às inúmeras discussões sobre 
o assunto abordado, e nem sempre chega-
se um consenso é que estudiosos e doutri-
nadores vêem a possibilidade também de 
um estudo aprofundado sobre a estrutura 
do federalismo no Brasil; enquanto pri-
mor de divergências, esta forma de distri-
buição das competências, das garantias, 
e demais nuances existentes e aplicadas, 
servem de base para o esfacelamento 
do sistema. Alguns autores já não mais 
percebem o federalismo como difusor de 
harmonia e paz social, e sim como deten-
tor da própria “guerra” (guerra por mais 
tributos, mais direitos, mais garantias, 
mais impostos, mais poder).

É preciso que se tenha cautela ao de-
cidir sobre questões comuns e que envol-
vem sempre a sociedade e quase sempre 
a mesma sai prejudicada na luta dos in-
teresses dos “chefes do poder”. Enfim, o 
município existe, está vivo, detém seus di-
reitos e garantias assegurados na CF/88 
e não se pode fazer “vistas grossas” para 
a atual situação dos mesmos no cenário 
político, social, cultural e econômico do 
Brasil, haja vista, a necessidade premen-
te das chamadas “minorias” terem voz e 
vez dentro de uma esfera que por vezes 
costumam diluir o quanto é posto na Car-
ta Magna Brasileira.

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

CESUPI. Ilhéus – Bahia.
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A posição do município 
na federação brasileira: 
O município é um ente federal?

jota.ferreira@hotmail.com 

Entendemos e temos que aceitar sem 
revolta, que o juiz é um homem, mesmo 
comparado a um sacerdote, que também 
é um homem e, por isso mesmo, sujeito 
a todas as emoções que fazem parte da 
natureza humana, amor, ódio, vingança, 
alegria, por exemplo. Mas esperamos dele, 
em verdade, um comportamento ao me-
nos um pouco diferenciado, mais distan-
te dos rancores comuns que assaltam os 
seus jurisdicionados, considerando que se 
trata de um homem a quem os demais, os 
jurisdicionados, entregamos os seus desti-
nos, confiamos nele para decidir o nosso 
presente e o nosso futuro. Seremos ou não 
seremos felizes, enfim, na certeza de que 
examinam com absoluta imparcialidade, 
dedicação, e tranqüilidade, a realidade es-
pelhada nos autos, aplicando a lei e distri-
buindo a Justiça, com total serenidade.

Talvez como resultado da extraordi-
nária fragilidade do nosso sistema educa-
cional, que se agiganta a cada dia, desde 
o “b-a-bá” à Universidade, também a or-
ganização Judiciária sofra os resultados 
desse desastre cultural, e apresente como 
resultado alguns magistrados que se 
alheiam do necessário conteúdo dos seus 
atributos e cheguem a julgar afastando-se 
da isenção com que devem julgar, do cul-
to ao Direito e se apeguem ao mesquinho 
comportamento rancoroso e poder do car-
go sem atinar par a sua grandeza. 

Tive a infelicidade de assistir a um 
“julgamento” que serve de lamentável 
exemplo do aqui exponho e a surpresa le-
vou – me entristeci – me ao entretecimen-
to. Um verdadeiro padecimento ao ver um 
juiz proclamar sem cuidados, que o seu 
julgamento era produto de uma vingança, 
mesmo que não usasse a palavra vingan-
ça, mas foi a explicação que ofereceu para 
explicitar as razões do seu voto vencedor 
no tribunal. HORRÍVEL.  TRISTE. 

Surge, então a pergunta inevitável: 
como confiar na JUSTIÇA?

Foi assim: Singelamente, o Dr. Rela-
tor do Recurso, com a palavra para emitir 
o seu voto, disse secamente “não conheço 
do recurso pois faltam documentos indis-
pensáveis”. Diante disso, o advogado pe-
diu a palavra da tribuna e informou com 
surpresa, “mas Excelência, eu copiei os 
autos por inteiro, da capa à contra – capa, 
folha por folha, página por página”, o que 
poderia estar ausente.?  indaga até com 
certa humildade, para  ouvir do juiz estas 
palavras “ é assim que voto”. 

Pois bem, certamente porque o juiz 
está legalmente obrigado abrigado a fun-

damentar suas decisões, o advogado insis-
tiu respeitosamente, quanto à informação 
da peça ausente, ajuntando que um juiz 
do elevado quilate daquele julgador não 
poderia limitar seu julgado a uma sim-
ples informação – “é assim que voto”, de 
sorte que o juiz retomou a apalavra para 
dizer que assim fazia porque” houve pe-
dido “(afirmando que lhe ora pedido para 
julgar dessa ou daquela forma), ao que o 
advogado, já com a indignação aflorando 
– lhe, respondeu com o dedo em riste que” 
jamais pedi fosse o que fosse a Vossa Exce-
lência”, diferentemente de Vossa Excelên-
cia, que, quando era eu juiz e Vossa Exce-
lência advogado, muitas vezes me visitou 
para formular pedidos. 

Limitou – se o juiz a empinar mais 
ainda o nariz, virar-se para os seus pares 
e repetir, “é assim que voto”.  Nesse passo, 
o Direito deixou de existir, a Lei foi esque-
cida, a Justiça posta na lixeira. Restou a 
arrogância, uma vingança pelo que não 
houve, a ignorância, certamente a injusti-
ça, a verdadeira maldade.

Como disse, a miudeza da educação 
brasileira, reflete – se no péssimo desempe-
nho dos profissionais que forma, situação 
que ainda mais se acentua quando a facili-
dade com que brotam a todo instante e em 
qualquer “biboca”, as faculdade de direito, 
despejando bacharéis aptos a se submete-
rem ao superficial exame da OAB, aos “qui-
lômetros”, os quais serão advogados, juízes, 
promotores, enfim, seguirão as inúmeras 
carreiras jurídicas sem que atendam os mí-
nimos requisitos para exercê-las. 

Entendo que o Poder Judiciário veja – 
se na contingência de admitir no ingresso 
dos seus quadros pessoas que apresentam 
o estilo acima descrito, em face da abso-
luta ausência de pessoas que estejam efe-
tivamente capazes, comprometidas com o 
Direito e o respeito à Lei, mas preocupadas 
em exercer o poder que o cargo representa, 
considerando – se seres superiores, como a 
dizerem, copiando Luiz XVI em sua famo-
sa frase “L´Etat c´est moi”, num pais de 
analfabetos,” eu sou a lei e o direito”.

Uma tristeza. Um inferno.
Que Deus tenha piedade de nós com 

tais homens a exercerem a jurisdição sem 
jamais serem verdadeiros juízes.

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 – Bahiawww.rlpcadvogados.com.br  

Como é difícil ser bom juiz!

ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br

Câmara aprova propostas 
da carreira de perito

Ruralistas pedem ao STF 
revisão do Código Florestal

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania aprovou, na últi-
ma terça-feira, em caráter conclusivo, 
o reconhecimento dos papiloscopistas 
como peritos oficiais cíveis e crimi-
nais. 

A proposta considera como perito 
oficial todo profissional habilitado para 

o exercício de perícias papiloscópicas 
e necropapiloscópicas. Apesar de exi-
gir nível superior para o exercício da 
profissão, a proposta garante a conti-
nuidade do exercício funcional pelos 
papiloscopistas e necropapiloscopistas 
que iniciaram o exercício profissional 
anteriormente à lei. (Agência Câmara) 

A Sociedade Rural Brasileira (SRB) en-
trou no Supremo Tribunal Federal (STF) 
com Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) na qual pede uma interpretação dos 
artigos 16 e 44 do Código Florestal Bra-
sileiro. A SRB avalia que os artigos, que 
estabelecem as dimensões das áreas de 
reserva legal nas propriedades e definem 
como elas devem ser protegidas ou recom-
postas, contrariam a Constituição. A SRB 
sustenta que um dos princípios da Cons-

tituição, o que proíbe a retroatividade de 
novas leis, não seria obedecido no Código 
Florestal, de 1965, e suas alterações poste-
riores, em 1989 e 2001. A entidade preten-
de que o STF evite punições aos produtores 
que cumpriam o determinado até as datas 
de mudanças. “Não queremos anistia, mas 
que o Supremo interprete o que a Consti-
tuição determina e nos deixe produzir”, dis-
se à Agência Estado o presidente da SRB, 
Cesário Ramalho. (Agência Estado)
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A leitura do relatório da 
CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) que investigou 
as denúncias de irregulari-
dades na Câmara Munici-
pal de Itabuna, foi lido na 
última terça-feira dia 16 
de Novembro  pelo relator 
Claudevane Leite.
Os vereadores estavam pre-
sentes, com exceção de Ruy 
Machado que não compare-
ceu a sessão.
Foram convidados repre-
sentantes da área de Co-
municação e autoridades 
como o presidente da OAB, 
o representante do Minis-
tério Público, o juiz Diretor 
do Fórum, o presidente do 
GAC, o Inspetor chefe do 
15º Departamento de Poli-
cia Rodoviária Federal e o 
Major da PM 1ª CIA de Po-
lícia Rodoviária Estadual.
Claudevane Leite (PT) ini-
ciou a leitura do relatório 
recitando um versículo bí-
blico, e pedindo atenção e 
ordem no plenário. Os fatos 
mais importantes citados 
no relatório foram falados 
ao público presente, reve-
lando as irregularidades da 

Câmara, como o não repas-
se do INSS, FGTS, Imposto 
de renda, pagamentos de 
fornecedores e empréstimos 
consignados acima da mar-
gem (mais de 300%).
O relator também citou as 
empresas que foram inves-
tigadas de terem denúncia 
de resquício de improbida-
de, como Mosaico, respon-
sável pela publicidade da 
Câmara (em rádios, jornais 
e TV), Vilma Suely Mon-
teiro Gomes (serviços de 
limpeza), DMS (serviços de 
portaria LTDA) e Robson 
Nascimento da Silva (servi-
ços de manutenção hidráu-
lica em geral).
O ex-chefe do setor de RH 

da Câmara, Kleber Ferreira 
foi mencionado em casos de 
empréstimos irregulares.  
De acordo com o relatório, 
o presidente Clóvis Loiola 
cometeu improbidade ad-
ministrativa.
Segundo o relator não cons-
tam documentos que pro-
vam atos ilegais do primeiro 
secretário vereador Roberto 
de Souza, mas a CEI enten-
de que mesmo sem existir 
prática ilegal, este tem por 
obrigação fiscalizar a parte 
administrativa da Câma-
ra, especialmente o setor 
financeiro, por esse motivo 
fica caracterizado omissão 
diante das irregularidades 
ocorridas.   

Com o objetivo de planejar ações 
educativas preventivas em DST/Aids 
que serão implementadas na rede pú-
blica de ensino de Itabuna em 2011, a 
Coordenação Municipal de DST/HIV/
Aids e Hepatites Virais, em parceria 
com o Grupo de Apoio e Prevenção a 
Aids (GAPA) promove no período de 
23 a 24 de novembro o I Seminário 
Municipal de DST/Aids para Educa-
dores.

O evento começa na segunda-feira 
(22), às 19 horas, no Instituto de Cul-
tura Espírita de Itabuna (Icei), e deve 
reunir aproximadamente 400 parti-
cipantes. Segundo a coordenadora de 
DST/HIV/Aids da Secretaria de Saú-
de de Itabuna, Maria Vitória Ramos 
Gonçalves, a prevenção é uma das 
prioridades no trabalho do Centro de 
Referencia Júlio Brito, e a educação 
em saúde implementada na escola é 
um dos focos principais dessas ações. 

“Queremos estabelecer essa par-
ceria com os educadores itabunenses 
para que o combate as Doenças Sexu-
almente Transmissíveis comece a ser 
fomentado em sala de aula”, frisa Vi-
tória.  As inscrições para o Seminário 
são gratuitas e exclusivas para os pro-
fessores da rede estadual e municipal 

de ensino, podendo ser efetivadas na 
sede do GAPA, na Rua Quintino Bo-
caiúva, nº 260, centro.

Palestras - A programação do Se-
minário consta de palestras e oficinas, 
debates e espaço para relatos de expe-
riências desenvolvidas por escolas vi-
sando o combate às DST/Aids. A confe-
rência de abertura será proferida pelo 
Dr. Renato Santos Araújo, professor 
de Biociências e Saúde da Universi-
dade Federal do Recôncavo da Bahia, 
que falará sobre “Desafio do Currículo 
Escolar - Discussão da Temática Saú-
de e Prevenção na Escola”.

Na terça-feira, 23, as atividades 
serão iniciadas às 8h, com a palestra 
da Coordenadora da Educação Básica 
da Direc 7, Ivone Miranda, que abor-
dará os “Avanços e Desafios da Pre-
venção às DST/AIDS nas Escolas”. Na 
quarta-feira, dia 24, o tema “Integra-
ção Escola e Unidade de Saúde – Im-
portância da Parceria na Prevenção 
às DST/Aids”, será tratado pela pro-
fessora Suse Mayre Martins Moreira, 
integrante do Grupo Gestor Municipal 
de Saúde e Prevenção nas Escolas. O 
Seminário será encerrado com a pre-
miação das escolas inscritas no relato 
de experiências. 

EXECUTIVO LEGISLATIVO

Relatório da CEI será
encaminhado ao Ministério Público

Itabuna promove
Seminário de DST/Aids 

para Educadores

Claudevane finaliza a leitura do 
relatório dizendo que compete ao 
Ministério Público tomar as medidas 
cabíveis para agir contra os culpados


