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ENTREVISTA

Eliene Conceição Santos, 
há 23 anos na Santa Casa 
de Misericórdia de Itabuna

“Meu amor 
é eterno pela 
Santa Casa”
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te para minha filha, de 20 anos, que 
hoje também trabalha na instituição 
como auxiliar administrativa do CTI, 
seguindo o mesmo caminho que eu, 
mas numa condição um pouco melhor. 
Costumo dizer para ela que almejo 
que trilhe o mesmo caminho de suces-
so que eu tive. A diferença é que ela 
já veio num período de evolução, tra-
balha para pagar a faculdade de Psi-
cologia, e eu, não, vim para sustentar 
minha família, por ter perdido meu 
pai na época.

Por conta de tudo isso, a Santa 
Casa de Itabuna tem uma importân-
cia muito grande na minha vida, me 
sinto muito honrada de estar aqui, 
principalmente porque a Santa Casa 
me deu e continua me dando muitas 
oportunidades. Acho que é uma troca, 
quando você ama o que você faz, tudo 

de bom acaba acontecendo. É o retor-
no positivo do bem que você faz! 

O que de mais importante lhe 
chamou a atenção nesses 23 anos 
de instituição?

E. S. - O que me emociona mui-
to é a evolução da Santa Casa, por-
que eu cheguei aqui em uma época 
que não tínhamos, como agora temos, 
essa quantidade de serviços ofertados 
e novas unidades. Fico muito emocio-
nada, porque observo um crescimen-
to paralelo, eu cresço como profissio-
nal e como pessoa, e vivo também a 
evolução da instituição. Isso muito 
me alegra, porque eu gosto muito de 
estar aqui, e reconheço o valor de es-
tar na instituição, e fazer parte dessa 
história, desta evolução. Na verdade, 
a Santa Casa é um ganho para todo 
mundo, eu não me sinto só na condi-
ção de funcionária, me sinto na con-
dição de cidadã, porque é importante 
para a comunidade que a Santa Casa 
evolua, ela é a referência de saúde na 
nossa região.

E os projetos para o futuro?
E. S. - Espero concluir meu cur-

so, fazer uma pós-graduação na área 
que já atuo e continuar contribuindo 
com a instituição. Não consigo me ver 
fora dela. Eu costumo declarar o meu 
amor sempre! E a prova disso é que 
fiz algo inusitado quando completei 
20 anos de instituição. Elaborei uma 
carta de agradecimento à Provedoria, 
e entreguei ao provedor da época, que 
era Eric Ettinger. Na oportunidade 
falei da minha felicidade de ser fun-
cionária da instituição, porque sei que 
cheguei até aqui por meu mérito, sou 
muito determinada. Tudo que me pro-
ponho a fazer, faço com muita garra, 
porque a vida não foi fácil para mim, 
mas eu não fiz disso um problema, fiz 
disso uma seta para me conduzir sem-
pre para frente!

Entrevista concedida ao 
boletim Informação, da SCMI, n° 14.

Há 23 anos na Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna, Eliene Conceição Santos é um 
exemplo de profissional dedicada e pres-

tativa. Ainda muito jovem, aos 17 anos, chegou à 
instituição como recepcionista e, hoje, com muita 
responsabilidade e competência, ocupa o cargo de 
Assessora Administrativa. Quando o assunto é Santa 

Casa, fica evidente em palavras, gestos e ações sua 
paixão pela instituição e pelo trabalho que desen-
volve: “Meu amor é eterno pela Santa Casa, eu fui 
construindo a minha história paralela à da Santa 
Casa, pois são 23 anos de Santa Casa, e 20 anos 
de casada.Para mim, existe um tripé muito forte: 
Eliene, Santa Casa e Família”, frisa.

foram necessárias para se adap-
tar à nova função?

E. S. - Sou responsável pela filan-
tropia da Santa Casa, todo trabalho de 
prestação de contas, relatório anual 
para os Ministérios da Saúde e da Jus-
tiça e Receita Federal, sou eu que ela-
boro e cumpro os prazos referentes às 
documentações com André Wermann. 
Também sou responsável pelo cadastro 
dos profissionais de saúde no DataSus. 
E graças a essa nova função ingressei 
na faculdade e estou estudando Admi-
nistração. A Santa Casa agrega muitos 
valores a minha vida, de estar aqui, de 
crescer, inclusive para à minha famí-
lia, meus dois filhos.

Você é um exemplo para seus 
filhos...

E. S. – Sim, sim... e principalmen-

Como teve início sua história 
de amor pela Santa Casa?

Eliene Santos – Cheguei à San-
ta Casa em 15 de março de 1987, com 
apenas 17 anos, em um momento 
muito difícil da minha vida, pois ha-
via perdido meu pai e precisava aju-
dar em casa. Comecei trabalhando na 
recepção do Pronto-Socorro, duran-
te dois anos, e depois fui transferi-
da para o Serviço de Arquivo Médico 
onde fiquei 18 anos. Quando completei 
20 anos de Santa Casa, fui convida-
da para a assessoria administrativa, 
em substituição a Tereza Araújo, que 
havia sido minha chefe durante todo 
esse período de Santa Casa.

Há três anos, ocupa o cargo de 
Assessora Administrativa. Como 
é a sua rotina e quais mudanças 
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Namorado poderá 
ser incluído na Lei 
Maria da Penha
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Vercil Rodrigues, lança 
a 3ª edição do Breves 
Análises Jurídicas

Projeto sobre 
novo CPC
segue para 
a Câmara

O Plenário do Senado aprovou, 
No último dia 15, o projeto de lei que 
altera o Código de Processo Civil 
(PLS 166/10). O relator da matéria, 
senador Valter Pereira (PMDB-MS), 
fez cinco mudanças no texto, que es-
tava em sua terceira sessão de dis-
cussão em turno único. A proposta 
será agora analisada pela Câmara 
dos Deputados.

No Exame da Ordem, 46%
fizeram Direito Trabalhista

Geraldo Rodrigues 
toma posse como 
desembargador
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De cada quatro ministros 
em atividade nos tribunais que 
compõem a cúpula do Judiciá-
rio, três deverão sua indicação 
ao presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. O levantamento não 
inclui os ministros do TSE, já 
que o sistema de escolha segue 
um critério diferente das de-
mais cortes. 

A previsão é do Anuário da 
Justiça 2010, com a informa-
ção de que o atual presidente 
da República já nomeou 51 mi-
nistros dos 78 em ação. E mais: 
Lula, até o fim de seu manda-
to, ainda pode indicar 15. 

Alguma coisa tem que ser 
feita – uma urgente reforma 
na Constituição, por exemplo – 
para evitar que o Judiciário se 
torne coadjuvante e submisso. 
Uma instituição sob a batuta 
do presidente da República de 
plantão. 

Sem a necessária e impres-
cindível independência entre 
os Poderes, como preceitua 
a Carta Magna, no título dos 
Princípios Fundamentais, o 
Estado democrático de Direito, 
que custou muito suor, sangue 
e lágrima, fica ameaçado.

O primeiro passo para for-

talecer o Judiciário, acabando 
com essa nociva e cada vez 
mais escancarada dependên-
cia, é criar critérios constitu-
cionais para o sistema de esco-
lha dos ministros. 

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), instância 
maior da Justiça brasileira, é 
nomeado pelo presidente da 
República depois de aprovada 
a escolha pela maioria absolu-
ta do Senado Federal.  

Ora, basta o presidente 
da República ter maioria na 
Casa Legislativa para nomear 
o nome da sua vontade, inde-
pendente do critério constitu-
cional do notável saber jurídi-
co e reputação ilibada. 

O critério de escolha, que 
deveria ser técnico, baseado 
no que diz o artigo 101 da CF 
(notável saber jurídico e repu-
tação ilibada), passa a ser polí-
tico. O ministro escolhido fica 
devendo “favores” ao presiden-
te da República e aos senhores 
senadores. 

A discussão sobre a Lei da 
Ficha Limpa no STF, se seria 
aplicada na eleição de 2010 
ou não, parou em decorrência 
da falta de interesse do presi-

dente Lula em nomear o déci-
mo - primeiro integrante para 
ocupar a vaga deixada pelo mi-
nistro Eros Graus. 

“Provavelmente teremos 
que aguardar a nomeação do 
décimo - primeiro ministro 
do Supremo para desempa-
tar”, disse o ministro Ricardo 
Lewandowski sobre o impasse 
(e o empate) na votação da Lei 
da Ficha Limpa. 

O Poder Judiciário, princi-
palmente sua Corte máxima, o 
nosso digno Supremo Tribunal 
Federal (STF), não pode ficar 
subordinado aos interesses e 
as conveniências políticas dos 
governantes de plantão. 

O presidente Lula fará sua 
nona nomeação para o STF. O 
chefe do Executivo, até o fim 
de seu mandato, terá nomea-
do nada menos que nove mi-
nistros de um total de 11 que 
compõem a Alta Corte. 

Que os Poderes da Repúbli-
ca sejam independentes e har-
mônicos entre si. É o que todo 
o povo brasileiro deseja. 

Por Marco Wense. 
           Bacharel em Direito e ex--diretor do 

PROCON. Itabuna-BA.

A independência do STF

terciaoc@gmail.com Casais homossexuais
poderão declarar IR juntos

A comprovação da 
união estável é o único 
requisito para casais 
homossexuais para de-
claração de Imposto de 
Renda em 2011. Uma 
vez atendido, parcei-
ros do mesmo sexo po-
derão usar o programa 
gerador de Imposto de 
Renda sem nenhum 
problema. As informa-
ções são da Agência 
Brasil.

A inclusão ocorreu 
com a aprovação de um pare-
cer da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional pelo Minis-
tério da Fazenda. Além do fim 
da declaração em papel, outras 
mudanças aconteceram. O valor 
mínimo para que o contribuin-
te seja obrigado a apresentar a 
declaração, por exemplo, foi cor-
rigido e passou de R$ 17.215,08 
para R$ 22.487,25.

O supervisor nacional do Im-
posto de Renda, Joaquim Adir, 
estima que, com a elevação do 
valor, pelos menos 1,5 milhão 
de contribuintes não precisarão 
entregar a declaração em 2011. 
A Receita espera receber 24 mi-
lhões de declarações.

Algumas coisas, porém, per-
manecem como eram. O contri-
buinte continua obrigado a de-
clarar os rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, acima 
de R$ 40 mil. Ainda é obriga-

tória a declaração para pessoa 
física que teve a posse ou pro-
priedade de bens ou direitos. A 
declaração só é obrigatória se 
esse valor total for superior a 
R$ 300 mil. Quanto à atividade 
rural, fica obrigado a declarar 
quem teve receita bruta supe-
rior a R$ 112.436,25. No exer-
cício anterior, o valor era de R$ 
86.075,40.

A dedução por dependente 
ficou em R$ 1.808,28. No caso 
das despesas com educação, a 
dedução é de até R$ 2.830,84, e 
as despesas com saúde continu-
am ilimitadas.

A entrega da declaração 
começa em 1º março de 2011 e 
termina às 23h59m59s de 29 
de abril. O acerto com a Recei-
ta poderá ser encaminhado pela 
internet ou em disquete a ser 
entregue nas agências do Banco 
do Brasil ou da Caixa Econômi-
ca Federal, no horário de expe-
diente.

DECISÕES

Olá, venho aqui ratificar 
que gostei muito da entrevista 
(Jornal DIREITOS, edição de 
novembro de 2010) realizada 
com o querido escritor e jorna-
lista Sr. João de Paula. Para-
béns João de Paula - sempre 
humilde, sincero, com persona-
lidade, verdadeiro, inteligente 
e amigo das horas boas e ruins. 
Isto é apenas um pouco do que 
ele é... Saudações.

Victor Hércules. Contador e Analis-
ta Tributário. Itabuna – Bahia. 

Caro Vercil, O jornal 
DIREITOS é e continua 
excelente. Parabéns mais 
uma vez. Abraços.
Dr. José Carlos Oliveira. Advo-

gado. Itabuna – Bahia.

Vercil. Seu jornal tem uma 
excelente qualidade. Abraços 
poéticos, 

 Adeildo Marques. Presidente do 
Clube do Poeta. Itabuna – Bahia. 

“Há mais coragem em ser justo, 
parecendo ser injusto, do que ser in-
justo para salvaguardar as a aparên-
cias da justiça” 

Piero Calamandrei



O Plenário do Senado apro-
vou, No último dia 15, o pro-
jeto de lei que altera o Código 
de Processo Civil (PLS 166/10). 
O relator da matéria, senador 
Valter Pereira (PMDB-MS), fez 
cinco mudanças no texto, que 
estava em sua terceira sessão 
de discussão em turno único. A 
proposta será agora analisada 
pela Câmara dos Deputados.

Alterações
Valter Pereira alterou o pará-

grafo 1º do artigo 592, de forma a 
que, para elaboração de perícia, 
o juiz seja obrigado a nomear um 
perito contador. O texto anterior 
falava na nomeação preferencial 
de um perito contabilista. Outra 
alteração foi feita no parágrafo 
2º do artigo 202. A modificação 
reincorporou a atribuição da 
Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) de fixar multa para o ad-
vogado que retardar a devolução 
dos autos do processo.

A terceira alteração proposta 
pelo relator foi no caput do arti-
go 427. Ao citar as testemunhas 
do caso, o texto fazia remissão 
apenas ao artigo 296, que trata 
das testemunhas apresentadas 
pelo autor da ação. A alteração 
acrescentou remissão também 
ao artigo 325, que menciona o 
rol de testemunhas do réu.

Também foi alterado o in-
ciso VIII do artigo 124 do tex-
to, prevendo a possibilidade, já 
constante da Constituição, de o 
juiz exercer o magistério, além 
da magistratura. A última al-
teração enumerada por Valter 
Pereira foi feita no parágrafo 1º 
do artigo 998. Por erro de digi-
tação, foi repetido o que está no 
caput do referido artigo. O pa-

rágrafo foi retirado.
O senador Eduardo Su-

plicy (PT-SP) concordou em 
retirar duas emendas que ha-
via apresentado, aceitando os 
argumentos do relator e do 
ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça, Luiz Fux, que 
presidiu a comissão de juristas 
que apresentou o anteprojeto 
do novo CPC. Suplicy aceitou 
apresentar as propostas du-
rante a tramitação na Câmara 
dos Deputados ou por futuro 
projeto de lei autônomo.

A sessão foi presidida pelo 
senador Heráclito Fortes (DEM-
PI). Parabenizaram o trabalho 
de Valter Pereira os senadores 
Acir Gurgacz (PDT-RO), Rome-
ro Jucá (PMDB-RR), Delcídio 
Amaral (PT-MS) e Antonio Car-
los Junior (DEM-BA). 

( Agência Senado).
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Como afirmou o Prefeito de 
Itabuna, José Nilton Azevedo, 
“o município tem boas perspec-
tivas, com a previsão de mais de 
R$ 60 milhões para investimen-
tos no próximo ano, que serão 
utilizados em saneamento bási-
co e esgotamento sanitário, me-
lhorando as condições de vida 
nos bairros de nossa cidade”.

Assim, alerto aos cidadãos, 
empresários ou não, que estes 
recursos financeiros oriundos 
dos convênios firmados entre o 
Município e a União, devem ser 
aplicados, mediante adequado 
processo licitatório, conforme 
determina o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, o qual, 
em síntese, pretende possibilitar 
a todos os interessados, pessoas 
físicas ou jurídicas, a participa-
ção, em igualdade de condições, 
em todas as aquisições realiza-
das pela administração.

Daí surge uma grande opor-
tunidade, para que o prefeito 
realize procedimento licitatório 
destinando exclusivamente à 
participação de microempresas 
e empresas de pequeno porte 
nas contratações cujo valor seja 
de até R$80.000,00 (Art. 48, in-
ciso I da LC 123/2006). 

Lembrando, que as micro e 
pequenas empresas são os maio-
res geradores de emprego e renda 
no município, conseqüentemente, 
beneficia a população itabunense 
e gera aumento de receita.

As empresas interessadas 
em serem contratadas deverão 
requerer a inclusão no Certifica-
do de Registro Cadastral (CRC), 
que terá a validade de 01 (um) 
ano, a contar da data de sua 
emissão, para licitar e contratar 
âmbito da administração públi-
ca municipal direta e indireta. 
Um mês antes do término da 
vigência do CRC, a empresa ou 
profissional deverá solicitar sua 
renovação, sendo necessária a 
alteração, atualização, ou a in-
clusão de quaisquer dados cons-
tantes do CRC durante a sua 

vigência, o interessado deverá 
apresentar solicitação escrita.

Esclareço, nenhum departa-
mento da administração pública, 
celebrará contrato ou aceitará 
proposta em concorrência pú-
blica sem que o contratante ou 
proponente faça prova da quita-
ção de todos os tributos devidos 
à Fazenda Pública interessada, 
relativos à atividade em cujo 
exercício contrata ou concorre. 

A documentação relativa à 
regularidade fiscal, conforme o 
caso, consistirá em prova de re-
gularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente, na forma 
da lei, bem como em prova de re-
gularidade relativa à Segurida-
de Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 

Contudo, ressalto que a Admi-
nistração Pública, em hipotese al-
guma poderá a reter os pagamen-
tos devidos ao contratado que não 
apresentou a Certidão Negativa 
de Débitos (CND), comprovação 
de regularidade fiscal, sob pena 
de enriquecimento ilícito. 

Concluo, alertando, existindo 
convênio firmado entre União e 
o Município, e uma vez ocorri-
da à transferência de recursos, 
o gestor público responderá por 
supostas irregularidades ou mal-
versação das verbas recebidas 
dos cofres da União. Na linha do 
entendimento, compete à Justiça 
Federal processar e julgar crimes 
de desvio de verbas oriundas de 
órgãos federais, sujeitas ao con-
trole do Tribunal de Contas da 
União, sobressaindo efetivo inte-
resse da União Federal.

Por Flávia Falcão Gordilho. 
Advogada do Escritório Falcão e Gordilho; Pós-
graduada em Direito Tributário e Público; Di-
retora Jurídica da AMPESBA - Associação das 
Micro e Pequenas Empresas do Sul da Bahia. 
Membro do Comitê Gestor do Simples Nacional 
do Município de Itabuna, representando a OAB 

- Subseção de Itabuna – Bahia.

Contrato com a 
administração pública

falcaoegordilho@uol.com.br 

Projeto sobre novo CPC
segue para a Câmara

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia
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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

Tempo de tramitação de processos poderá ser reduzido em até 70%

O Brasil vai sediar um even-
to sobre as cortes constitucionais 
do mundo. De 16 a 18 de janeiro 
de 2011, o país será sede da 2ª 
Conferência Mundial Sobre Jus-
tiça Constitucional, no Supremo 

Tribunal Federal. A segunda 
edição do evento vai tratar do 
tema “A separação de poderes 
e a independência dos tribunais 
constitucionais e os órgãos equi-
valentes”.

Brasil sedia evento sobre 
Justiça constitucional



O deputado federal eleito Josias 
Gomes (PT/BA) manifestou seu apoio à 
mobilização da sociedade civil ilheense 
em favor de obras estruturantes que es-
tão em vias de ser iniciadas no sul da 
Bahia. Totalmente favorável à implan-
tação do Complexo Porto Sul, que de-
fendeu durante sua campanha, o parla-
mentar acredita que a movimentação da 
sociedade em função de projetos como 
esse demonstra que a população sente 
a necessidade de uma nova agenda de 
desenvolvimento para a região, que já 
teve sua economia atrelada à monocul-
tura do cacau.

“O cacau ainda tem grande impor-
tância e lavoura precisa de apoio, mas a 
população regional deseja alternativas e 
se mostra disposta a pressionar de ma-
neira organizada, em busca de projetos 
que favoreçam toda a região, trazendo 
industrialização, novas oportunidades 
de trabalho e maior arrecadação de im-
postos”, acredita o deputado eleito.

A declaração tem a ver com o surgi-
mento de mobilizações como a do chama-
do Coeso (Comitê de Entidades Sociais 
em Defesa dos Interesses de Ilhéus e 
Região). O movimento reúne lideranças 
de diversos segmentos, como sindicatos, 
estudantes, presidentes de associações 
de moradores e representantes de enti-
dades de classe.

Josias Gomes estará em Ilhéus nes-
ta sexta-feira, 10, acompanhando a visi-
ta do presidente Lula, que vem à cidade 
para a solenidade que marcará o início 
das obras do primeiro trecho da Ferro-
via da Integração Oeste-Leste (Fiol), en-
tre Ilhéus e Caetité. Segundo ele, essa 

nova visita de Lula à região marcará o 
início de uma era de crescimento, com a 
realização de obras estruturantes como 
jamais se viu no sul do Estado.

“Agora, outras etapas desse grande 
projeto serão viabilizadas naturalmente, 
porque a criação do complexo logístico e 
industrial é um caminho sem retorno”, 
afirma Josias Gomes, acrescentando 
que as propostas estão sendo definidas 
com a participação da sociedade e com 
parâmetros que buscam amplificar os 
ganhos sociais e reduzir ao mínimo o 
passivo ambiental.

O deputado eleito aposta que a li-
cença de implantação do Terminal de 
Uso Privativo da Bahia Mineração (Ba-
min), obra que integra o Porto Sul, será 
emitida em breve pelo Ibama. “Não há 
demora, mas sim uma avaliação crite-
riosa, e a licença será emitida com um 
bom nível de condicionantes ambientais 
e sociais”, opina.

O ICMS Ecológico surge através de 
um critério adotado pelos Estados-mem-
bros para que os Municípios possam 
fomentar as práticas voltadas ao bem-
estar da população e, principalmente, 
incentivem as atividades que proporcio-
nem a melhoria da qualidade de vida de 
seus jurisdicionados.

Ocorre que, os critérios adotados 
pelos diferentes Estados brasileiros va-
riam de acordo com as necessidades de 
cada ente. Por isso, quando da adoção 
dos critérios de repasse do ICMS Eco-
lógico por meio de Lei Estadual não 
se verifica tão somente a influência de 
fatores ambientais, mas também, de 
aspectos econômicos e sociais, os quais 
serão apresentados conforme as parti-
cularidades de cada espaço.

Na Bahia existem discussões na As-
sembléia Legislativa acerca da institui-
ção de critérios relacionados à otimiza-
ção da gestão ambiental pró desenvol-
vimento sustentável. Com tal iniciativa 
pretende-se ampliar os instrumentos 
legais relacionados ao incentivo de ati-
vidades voltadas à conservação da flora, 
gerenciamentto saudável dos resíduos 
urbanos, dentre outros critérios.

Em verdade, tais projetos de Lei co-
meçaram a ser discutidos no ano de 1999 
através da proposta denominada ICMS 
Cidadão, cuja implementação propor-
cionaria modificações nos critérios de 
repasse em relação ao modelo atual. 
Assim, a proposta do ICMS Cidadão era 
efetivar a busca de melhores condições 
de vida para o povo baiano, conscienti-
zar acerca da cidadania, e promover a 
democratização do Estado e a justiça 
fiscal. Ocorre que, a referida proposta 
não teve avanços políticos, pois, ficou li-
mitada a discussões no âmbito do CRA 
e acabaram por não ter contornos práti-
cos efetivos.

No ano de 2006, o Governo da Bahia 
passou a priorizar a criação do ICMS 
Ecológico no Estado, pois percebeu bons 
resultados nos demais Estados da Fe-
deração. Nesse sentido, através de re-
presentantes do CRA, da Secretaria da 
Fazenda, da Educação e da Saúde, bem 
como do Tribunal de Contas do Estado, 
dentre outros órgãos, o Estado da Bahia 
passou a discutir a proposta de altera-
ção do ICMS para implementar crité-
rios voltados à otimização das questões 
sociais e ambientais.

As discussões do referido projeto 
deram-se no ano de 2006 e visavam mo-
dificar os critérios de repasse para desti-

nar 11% dos 25% dos valores destinados 
aos Municípios com base em critérios 
ambientais.

Os referidos critérios seriam calcu-
lados utilizando, inicialmente, indica-
dores quantitativos e, posteriormente 
indicadores qualitativos, de forma que 
pudessem expressar, respectivamente, 
a dimensão da área efetivamente prote-
gida e a qualidade de sua gestão.

A referida proposta de Lei viabili-
zou a discussão acerca dos mais varia-
dos temas que afetavam a população do 
Estado. Com efeito, diversos critérios 
socio-ambientais passariam a servir de 
motivação para os Municípios aumenta-
rem suas receitas e concomitantemente 
exercitarem práticas socialmente dese-
jáveis.

As intenções da proposta de Lei eram 
as melhores possíveis, mas, infelizmen-
te, ainda não foram aprovadas pela As-
sembléia Legislativa, pois, diversos fato-
res políticos, ainda que escusos ou não, 
foram capazes de obstar o andamento 
das atividades capazes de concretizar a 
empreitada sugerida. 

É presumível que alguns Municípios 
passariam a ter diminuição de receitas 
em face da modificação dos critérios 
de repasse do ICMS, o que geraria re-
sistências advindas de alguns gestores 
representantes de Municípios que não 
privilegiam a conservação ambiental. 
Mas ao mesmo tempo, ao revés, pode-
riam incentivar a efetivação de politicas 
públicas socialmente desejáveis, bem 
como, premiar aqueles Municípios com-
prometidos com a adoção de critérios 
socio-ambientais.

Segundo dados da Secretaria da Fa-
zenda, no ano de 2009 foram repassados 
cerca de R$ 2,462 bilhões de reais aos 
Municípios em razão do ICMS. Assim, 
segundo as pretensões do Projeto de Lei 
desenvolvido em 2006, haveria o repas-
se de 11% do montante de 25% do ICMS 
aos Municípios por conta da adequação 
aos critérios propostos. Portanto, é cedi-
ço que o ICMS Ecológico se constituiria 
numa excelente ferramenta de fomento 
à otimização do processo de gestão am-
biental, pois possibilitará o incentivo ne-
cessário para que os Municípios baianos 
protejam as áreas indicadas como prio-
ritárias para a conservação ambiental.

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

ênfase em Tributação e Meio Ambiente.
Itabuna – Bahia.

www.rlpcadvogados.com.br   

ICMS Ecológico – 
os projetos em
trâmite na Bahia

leandro@rlpcadvogados.com.br e  leocoelhoadv@gmail.com 
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Todas as informações que o advogado 
detém, desde que recebidas no exercício da 
profissão, estão protegidas pelo sigilo, am-
plamente amparado no art. 25, do Código 
de Ética e Disciplina da OAB, e sua coerci-
bilidade assegurada no art. 33, do Estatuto 
da Advocacia, Lei Nº. 8.906/94, segundo o 
qual o advogado obriga-se a cumprir rigo-
rosamente os preceitos contidos no aludido 
Código de Ética e Disciplina.

Destarte, em meio às ações governa-
mentais que tem atacado o sagrado direito 
de defesa e o sigilo profissional dos advo-
gados – como invasões de escritórios de ad-
vocacia e grampos nos telefones de advo-
gados – emerge-se novamente a discussão 
em torno de tão polêmico tema, dividindo 
a população, os órgãos e institutos e até 
mesmo a classe.

O Sigilo do Advogado estende-se as-
segurado também no Código de Processo 
Penal e no próprio Código Penal, o primei-
ro dispondo sobre o impedimento a que 
o sigilário preste depoimento, o segundo 
punindo o indiscreto. A proibição a que o 
advogado deponha só se excetua em estado 
de necessidade, valendo dizer que a casos 
em que criminalistas se expõem a processo 
criminal para não violarem o segredo.

 Considerando, desta forma, uma 

parcela da classe assevera, que o segredo 
profissional não pode ser flexibilizado, ar-
gumentando que o inverso, seria regressão 
e aproximação a antigos regimes ditato-
riais, e mais ainda, submissão a aqueles 
que, na atualidade, guardam o poder, e que 
de certa forma, empenham-se em investi-
gar os segredos alheios, enquanto procu-
ram a ferro e fogo manter os próprios, um 
paradoxo.

Em contrario sensu, encontramos aque-
les que certificam, aceitando o absoluto, se 
aceita uma casta de valores a ele afeitos 
e que não se flexibilizam, ou seja, que os 
direitos garantias e deveres são relativos 
e podem ser flexibilizados sempre que em 
colisão com outro valor de maior importân-
cia. É o que a moderna teoria jurídica cha-
ma de princípio da proporcionalidade. A 
intimidade é protegida constitucionalmen-
te, mas diante da possibilidade de crimes, 
flexibiliza-se tal direito, promovendo-se 
todas e quaisquer condições – escutas te-
lefônicas, etc – que permitam o rompimen-
to dos direitos absolutos, em face, de uma 
escala móvel de valores propiciar juridica-
mente a flexibilização.  

Por Veroneide Souza Campos.
Acadêmica de Direito da Faculdade Ruy Barbosa. 

Salvador – Bahia.

O Sigilo do Profissional
Advogado: aspectos 
e considerações

veracampos8@hotmail.com 

CÂMARA FEDERAL

Josias Gomes reafirma seu 
compromisso com o Porto Sul

Novo Código de Processo Penal: juiz
de garantias opõe defesa e acusação

O Plenário do Senado votou em 
sessão extraordinária, no último dia 
7/12, e aprovou o texto do novo CPP 
(Código de Processo Penal). As mu-
danças propostas, de responsabili-
dade de uma comissão externa de ju-

ristas trazem grandes inovações aos 
dispositivos da legislação atual, apro-
vada há quase 70 anos (Decreto-Lei 
3.689/41). O novo CPP foi enviado, 
agora, para votação na Câmara dos 
Deputados. 



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
05

Estatuto da Criança e do Adolescente
e Defesa do Consumidor

1- Dentre os direitos de toda 
criança ou todo adolescen-
te, o ECA assegura o de ser 
criado e educado no seio de 
sua família e, excepcional-
mente, a colocação em famí-
lia substituta, assegurando-
lhe a convivência familiar e 
comunitária.

Fundando-se em tal preceito, acer-
ca da colocação em família subs-
tituta, é correto afirmar que:

a) a colocação em família substitu-
ta far-se-á, exclusivamente, por 
meio da tutela ou da adoção.

b) a guarda somente obriga seu 
detentor à assistência material 
a criança ou adolescente.

c) o adotando não deve ter mais 
que 18 anos à data do pedido, 
salvo se já estiver sob a guarda 
ou tutela dos adotantes.

d) desde que comprovem seu estado 
civil de casados, somente os maio-
res de 21 anos podem adotar.

2- Tendo por substrato legal as 
alterações promovidas pela 
Lei n. 12.010, de 2009 no to-
cante à adoção, assinale a 
afirmativa correta.

a) A morte dos adotantes não res-
tabelece o poder familiar dos 
pais naturais.

b) Para viabilizar a celeridade no 
processo de adoção, a legisla-
ção específica - ECA - admite a 
representação do adotante por 
procuração.

c) Uma vez falecido o adotante no 
curso do procedimento de ado-
ção e antes de prolatada a sen-
tença, não poderá o juiz deferir 
a adoção, mesmo que tenha ha-
vido inequívoca manifestação 
de vontade do adotante.

d) Os cartórios de registros públi-
cos de pessoas naturais deverão 
fornecer certidão a qualquer re-

quisitante, independentemente, 
de justificativa de seu interesse, 
em que conste o vínculo da ado-
ção constituído por sentença ju-
dicial.

3- Sobre o tratamento da publi-
cidade no Código de Defesa 
do Consumidor, é correto 
afirmar que:

a) a publicidade somente vincula o 
fornecedor se contiver informa-
ções falsas.

b) a publicidade que não informa 
sobre a origem do produto é 
considerada enganosa, mesmo 
quando não essencial para o 
produto.

c) o ônus da prova da veracidade 
da mensagem publicitária cabe 
ao veículo de comunicação.

d) é abusiva a publicidade que des-
respeita valores ambientais.

4- Nas ações coletivas, o efeito 
da coisa julgada material 
será:

a) Tratando-se de direitos indivi-
duais homogêneos, efeito erga 
omnes, se procedente, mas só 
aproveita aquele que se habili-
tou até o trânsito em julgado.

b) Tratando-se de direitos individu-
ais homogêneos, julgados impro-
cedentes, o consumidor, que não 
tiver conhecimento da ação, não 
poderá intentar ação individual.

c) Tratando-se de direitos difusos, 
no caso de improcedência por 
insuficiência de provas, não faz coi-
sa julgada material, podendo, qual-
quer prejudicado, intentar nova 
ação com os mesmo fundamentos, 
valendo-se de novas provas.

d) Tratando-se de direitos coleti-
vos, no caso de improcedência 
do pedido de nulidade de cláu-
sula contratual, o efeito é ultra 
partes e impede a propositura 
de ação individual.

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

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

Senado analisa aumento de pena para 50 anos

CCJ vota fim do prazo 
de prescrição para crimes

O Senado analisará o Substitu-
tivo ao PLS 310/99, que aumenta o 
tempo de prisão de 30 para 50 anos. 
O texto determina também que, 
caso o réu seja condenado a várias 
penas cuja soma supere 50 anos, es-

tas devem ser unificadas para não 
ultrapassar esse limite. Penas esta-
belecidas em condenações posterio-
res devem ter o mesmo tratamen-
to, sem contar, porém, o período já 
cumprido.

Os crimes cometidos por pesso-
as menores de 21 anos ou que ti-
verem mais de 70 anos na data da 
condenação poderão deixar de ter o 
prazo de prescrição reduzido pela 
metade, como acontece hoje. É o 
que prevê proposta do senador De-
móstenes Torres (DEM-GO). 

O PLS 248/10, que tramita ter-
minativamente na CCJ, revoga o 
artigo 115 do Código Penal (Decre-
to-Lei 2.848/40). Segundo o texto 
desse dispositivo, “são reduzidos 
de metade os prazos de prescrição 

quando o criminoso era, ao tempo 
do crime, menor de 21 anos, ou, 
na data da sentença, maior de 70 
anos”.

De acordo com esse artigo da 
lei, se uma pessoa com 20 anos de 
idade, por exemplo, cometer um as-
sassinato, o prazo para que seja jul-
gada e condenada não é de 20 anos 
a partir da data do crime, como de-
fine o Código Penal para os demais 
criminosos no caso de assassinato 
(art. 109), mas de dez anos.  (Agên-
cia Senado).

DIREITO INTERNACIONAL

Dirigimo-nos ao Processo do Trabalho. 
Entre os recursos elencados, seja na CLT, 
seja no CPC, não se encontra nenhuma 
previsão relativa à Correição Parcial ou 
Reclamação Correicional, mas no texto do 
digesto trabalhista, há referências a este 
procedimento recursal, a ser apreciado pela 
Corregedoria, seja a Corregedoria Regional, 
(embora a CLT se refira à Correição no art. 
682, XI, ao reportar-se à competência dos 
Presidentes dos Tribunais) e cabe no caso 
de o ataque se encaminhar contra ato judi-
cial de primeiro grau, ou pela Corregedoria 
Geral na hipótese de o pedido ser endereça-
do contra ato de juízes de grau superior, de 
conformidade com os Regimentos Internos 
correspondentes. .

Isto posto, a questão, portanto, está em 
encontrar o conceito da Correição. De modo 
geral, pode-se dizer que correição é uma 
providência recursal regimental, destinada 
a corrigir o ato judicial não decisório. Isto 
é, a Correição só cabe para exame do ato 
praticado pelo juiz, que não importe em de-
cisão processual, isto é, que não constitua 
despacho, decisão ou sentença, por exemplo. 
Destes atos cabe o recurso “strictu sendo” 
específico, conforme a natureza do ato judi-
cial, ato que importe em “error in judican-
do”, erro de julgamento. De outra banda, a 
correição se aplica quando o juiz comete um 
erro de mero procedimento., como impedir 
negar vista de autos a advogado sem funda-
mento legal para a negativa e visa corrigir 
esse erro, sem atingir o julgamento , sem 
envolver a pretensão que foi deduzida nos 
autos. é chamado “error in procedendo”

Nesta 5ª. Região, ao pedido é endereçado 
à Corregedoria Regional, com cópia para o 
juiz autor do ato atacado e deve estar acom-
panhado de cópia do processo relativos ao 
mesmo ato, deste inclusive. 

A legislação relativa ao Mandando de 
Segurança se refere à Correição para dizer 
que o chamado remédio extremo não pode 
ser utilizado quando for cabível recurso com 
efeito suspensivo ou correição. As referên-
cias legais à correição, também denominada 
de Correição Parcial e de Reclamação Cor-
reicional, é encaminhada pela parte que se 

sente prejudicada, à Corregedoria da Jus-
tiça, (Geral ou Regional conforme o caso, 
como explicitado retro).  Da peça respectiva 
seja encaminhada cópia ao juiz cujo ato es-
teja sendo alvejado.

Não há que se confundir o procedimen-
to recursal de que estamos tratando, com 
as atribuições outorgadas nos Regimentos 
Interno dos Tribunais, que determinam a 
realização de inspeções periódicas aos diver-
sos órgãos vinculados a cada tribunal, como 
previsto no art. 709, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Discute-se a respeito da natureza jurídi-
ca da correição parcial, se seria um recurso 
realmente ou mero exercício direito de pe-
tição garantido pela Constituição Federal, 
inciso XXXIV, do art. 5º.  . Entendo tratar-
se de um recurso atípico porque visa a mo-
dificação de um ato praticado pelo juiz no 
processo, ainda que não seja ato decisório.

Sinto que a interpretação dominante en-
caminha-se ao endereço que tem afasta da 
Correição Parcial a natureza recursal, posto 
que não visa discutir uma decisão acerca do 
direito das partes, mas do procedimento do 
juiz no processo, mais voltado para a prática 
administrativa.

Salientamos que a correição prevista no 
art. 95, I, b, da Constituição Federal, estri-
tamente administrativa e independente de 
provocação da parte, não guarda nenhuma 
vinculação com esta correição de que aqui 
estamos tratando, que há de ser requerida 
pela patê que se sene prejudicada e visa cor-
rigir um erro de procedimento, mesmo ad-
ministrativo, do juiz. Relativamente pouco 
utilizada, a correição constitui, todavia, um 
caminho proveitoso para a apuração e corre-
ção de um engano judicial, que muitas vezes 
prejudica a parte e que assim permanece pó 
falta da providência cabível.

Eis como pensamos em orno do tema.

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado, Ex-Presidente da OAB/BA., Ex-Conselheiro 

federal da OAB e Membro do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), Conselheiro Nato da OAB/BA, Membro 
do Conselho Editorial da Revista DIREITOS e Represen-

tante do Jornal DIREITOS em Salvador – Bahiawww.
rlpcadvogados.com.br  

Correição Parcial

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

Países fazem acordo sobre 
divórcio internacional

Corte da OEA condena Brasil
por crimes na ditadura

Vai ficar mais fácil para o 
europeu se separar. Metade 
dos países da União Euro-
peia vai permitir que casais 
europeus de diferentes nacio-
nalidades ou que não moram 
no país onde nasceram esco-

lham qual lei aplicar na hora 
do divórcio. Ou seja, ainda 
que tenham se casado Itália 
e morem na Itália, por exem-
plo, se forem alemães, po-
derão se divorciar de acordo 
com as regras da Alemanha. 

O acordo foi fechado entre os 
ministros de Justiça de 14 
países europeus e a expecta-
tiva é a de que até o final do 
ano o Parlamento da UE dê 
seu aval para as regras pas-
sarem a valer.

A Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos 
condenou o Brasil pelo de-
saparecimento de 62 pes-
soas na Guerrilha do Ara-
guaia (1972-1975), maior 
foco da luta armada contra 
a ditadura militar.A sen-

tença determina que o Es-
tado identifique e puna os 
responsáveis pelas mortes 
e afirma que a Lei de Anis-
tia não pode ser usada para 
impedir a investigação do 
caso. O governo foi notifi-
cado da decisão, aprovada 

por unanimidade no último 
dia 24. O tribunal é vincu-
lado à OEA (Organização 
dos Estados Americanos). 
Em tese, o Brasil é obriga-
do a acatar suas determi-
nações. 

(Folha de S.Paulo).



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
06

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 fundamentais”,  comentou Ricardo 
Maurício Freire, 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 
raciocínio, 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 preocu-
pação constante do autor em adaptar o Di-
reito à realidade social, que é viva e dinâ-
mica”, comentou Marcos Bandeira, Juiz de 
Direito da Vara da Infância  e Juventude 

da Comarca de Itabuna e Professor de Di-
reito da Universidade Estadual de Santa 
Cruz (Uesc), que assina o prefácio 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-
fundador do Jornal, Revista e Editora de 
livros 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 Cotidianas 
(Direitos Editora).

Vercil Rodrigues, lança a 3ª edição do Breves Análises Jurídicas
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A expectativa de vida dos brasileiros 
aumentou e com ela mais chances do 
amor acontecer em idades mais avança-
das. Atualmente, as pessoas se casam 
mais tarde e até mais de uma vez. Por 
conta disso, a deputada Solange Amaral 
(DEM-RJ) apresentou, na Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei nº 7/2008, 
que propõe alteração do Código Civil 
(Lei nº 10.406, de 10/01/2002), segundo 
o qual o regime de separação de bens 
deve ser obrigatório para todos que se 
casarem após os 70 anos de idade. A 
legislação atual prevê esta obrigação a 
partir dos 60 anos.

A obrigatoriedade do regime de se-
paração de bens para casamentos de 
pessoas mais velhas existem no orde-

namento pátrio brasileiro desde o ano 
de 1916. Inicialmente, o Código Civil 
impunha tal limitação aos homens 
maiores de 60 e a mulheres acima de 50 
anos. Mas, com a reforma realizada no 
ano de 2002, em vigor a partir de 2003, 
a obrigatoriedade para ambos os sexos 
passou para 60 anos. E agora, com a 
aprovação do supracitado projeto, passa 
a ser de 70 anos.

A medida havia sido incluída no Có-
digo Civil para evitar o chamado “golpe 
do baú” em pessoas idosas – os “casa-
mentos por interesse” nos quais um dos 
noivos decide se unir ao mais idoso para 
tomar posse de seus bens materiais.

 “A lei, da forma como estava, dava 
um caráter de incapacidade para as 

pessoas”, declarou a deputada autora 
do projeto. Ainda segundo a parlamen-
tar, com o avanço da medicina, os ido-
sos alcançam uma idade avançada, com 
saúde física e mental, e têm plena capa-
cidade de escolher o que querem.

Portanto, o Congresso decidiu alterar 
o código por considerar que a população 
brasileira aumentou sua expectativa 
de vida – por isso, aos 60 anos, ainda 
possui capacidade de decidir sobre o seu 
regime matrimonial. 

Como o projeto já foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados, segue agora 
para sanção do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, para entrar em vigor. 

Entendemos que, com a aprovação 
pelo Congresso Nacional (Câmara dos 

Deputados e Senado Federal), do Proje-
to de Lei da deputada Solange Amaral, 
aumentando de 60 para 70 anos a idade 
em que se torna obrigatório o regime de 
separação total de bens no casamento, 
está sendo cumprindo um anseio da so-
ciedade brasileira. Além disso, enten-
demos também que as leis de um país 
devem acompanhar a evolução da socie-
dade.

Por Vercil Rodrigues.
Graduado em História (Licenciatura); Graduado em 

Ciências Jurídicas (Bacharel); Pós-Graduado (Especialização) 
em História Regional; Pós-Graduado (Especialização) em 
Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especialização) em Docência 
do Ensino Superior; 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.

Separação de bens para maiores de 70 anos

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

TELENTREGA:

3215-4442

Cel.: (73) 8837-7684
Av. Francisco Ribeiro Jr. 198 - Edf. Atlanta Center - Loja 5

Centro - Itabuna - BA - Tel.: (73) 3612-0648 - Cel.: (73) 8837-7684
paulosergiobomfim@bol.com.br

OAB / BA 7968

Paulo Sérgio Bomfim
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45- É de toda confiança e prudência que, uma vez 
encerrada a causa, o advogado apresente ao cliente 
um demonstrativo das despesas processuais (prepa-
ro, custas, diligências que, para esses fim, recebeu, 
acompanhado do respectivo saldo, solicitando a con-
cordância e assinatura dele no respectivo documen-
tos. No caso de discordância, deve o causídico ajuizar 
imediatamente a competente ação de prestação de 
contas (CPC, art. 916).

46- O advogado novato, logo saberás que teu tra-
balho não se restringe ao escritório e nem ao fórum. 
Escravo dos prazos, evita levar trabalho para teu lar. 
Ainda assim, à noite, deitado, nem sempre te desliga-
rá do tema de teus processos, lembrando de argumen-
to ou texto legal que poderá utilizar ou que deixastes 
de usar em arrazoados.

47- Por falta de experiência o profissional novato 
demora a aprender quando, por exemplo, na inqui-
rição de testemunhas, deve calar. Se por exemplo, a 
prova já produzida é convicente, suficiente, não há 
por que inquirir mais testemunha, sua, se seu não é o 
ônus da prova, ou da parte contrária, se esta nada de-
clarou de comprometedor, dado o risco de fazer prova 
contrária ao seu cliente. Quando souberes as ocasiões 
em que é mais proveitoso calar, podes ter certeza de 
que estás amadurecendo na profissão.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim.

1 - Ab Origine = Desde a origem
2 - A Imo Corde = Do fundo do coração, sinceramente
3 - Ad Gloriam = Pela glória
4 - Audiatur (Et) Altera Pars = Ouça-se (= que seja 

ouvida) também a parte contrária.
5 - Animus Injuriandi = Intenção de injuriar
6 - Animus Jocandi = Intenção de brincar
7 - Animus Laedendi = Intenção de ferir
8 - Corpus Iuris Canonici = Código de Direito canônico
9 - Exequatur = Excute-se; cumpra-se, autorização 

dada pelo STF para que atos processuais 
requisitados por autoridades estrangeiras 
seja cumpridos nos país. Por determinação do 
cumprimento de uma sentença.

10 - Ex Nihilo = De nada
11 - Ex Positis = De exposto
12 - Ex Offcio = De oficio
13 - Fácies = Forma Exterior
14 - Ibidem = O (a) mesmo (a)
15 - In = Em

Ministério Público baiano abre 100 vagas

MMA: Abre concurso para 200 vagas

Estão abertas as inscrições para 
o concurso do Ministério Público da 
Bahia, que vai preencher 100 vagas 
na capital e no interior do estado. 
São 80 vagas para o cargo de assis-
tente-técnico administrativo, sendo 
30 vagas para a capital e 50 para 
o interior e 50 e 10 para motorista 
(oito na capital e duas no interior), 
ambas de nível médio.

Há também oportunidades para 
analista técnico, com nível superior, 
sendo uma vaga para profissional de 

jornalismo; uma para publicidade e 
propaganda; uma vaga para serviço 
social; quatro para Sistemas e três 
para Tecnologia. Para essa última 
será exigida habilitação na área 
de Análise de Sistemas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Com-
putação ou Sistema de Informação.

A remuneração inicial é de R$ 
2.030,79 para assistente-técnico 
administrativo e motorista; e de R$ 
3658,39 para analista técnico. A car-
ga horária e de 4 horas semanais. 

Além dos salários, o órgão oferece 
auxílio-alimentação de R$ 308,00.

As inscrições poderão ser fei-
tas pelo site da Fesminp (www.fes-
minp.org.br ) até o dia 14 de janeiro. 
A taxa de inscrição e de R$ 60,00, 
para os cargos de nível médio e de 
R$ 90,00 para nível superior. O con-
curso consistirá em uma etapa para 
o cargo de assistente e duas para os 
cargos de motorista e analista. A 
primeira prova está prevista para o 
dia 6 de fevereiro.

O Ministério do Meio Am-
biente (MMA) lançou edital 
para 200 vagas de analista am-
biental, todas para Brasília. O 
salário inicial pode chegar a R$ 
5,5 mil. Os candidatos devem 

ter nível superior em qualquer 
área de formação. As inscrições 
começaram no último dia 6 e 
vão até o dia 27 de dezembro, no 
site www.cespe.unb.br/concur-
sos/mma_2010 . A taxa e de R$ 

65. Apesar das oportunidades 
serem para Brasília, as provas 
serão realizadas nas 26 capitais 
das unidades da federação e no 
Distrito Federal, no turno da 
tarde. 

O Projeto de Lei 4.367/08, que 
estabelece que o namoro é relação 
íntima de afeto para os efeitos pre-
vistos na Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06), foi aprovado, em cará-
ter terminativo, pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câma-
ra dos Deputados, na terça-feira 
14/12. A proposta será encaminha-
da para análise do Senado, caso 
não haja recurso para votação pelo 
Plenário da Câmara. 

O projeto de lei é e autoria da de-
putada Elcione Barbalho (foto). O 
relator, deputado Regis de Oliveira 
(PSC-SP), votou pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa.

A Lei Maria da Penha garante, 
no atendimento à mulher em situa-
ção de violência doméstica e familiar, 
que a Polícia ofereça proteção à víti-
ma, quando necessário, comunicando 
de imediato ao Ministério Público e 

ao Poder Judiciário; encaminhe-a ao 
hospital ou posto de saúde e ao Insti-
tuto Médico Legal; forneça transporte 
a ela e seus dependentes para abrigo 
ou local seguro, quando houver risco 
de vida; e, se necessário, acompa-
nhe-a para assegurar a retirada de 
seus pertences do local da ocorrência 
ou do domicílio familiar, informando 
a ela os direitos garantidos pela lei e 
os serviços disponíveis. 

(Agência Câmara).

Namorado 
poderá ser 
incluído na Lei 
Maria da Penha

Praça Adami, 44 - 1° andar, sala 01 - Centro, Itabuna-BA
Fone/Fax: (73) 3212-4074 / agape.contabilidade@hotmail.com



As operações com mercadorias des-
tinadas à Zona Franca de Manaus são 
equiparadas à exportação para efeitos 
fiscais, conforme disposições expressas 
do Decreto-Lei n. 288/1967. 

Entretanto, com o advento da Medida 
Provisória n. 2.037-24 (artigos 14, §2º, I; 
32 e 51), empresas com operações de ven-
da de produtos para empresas sediadas 
na Zona Franca de Manaus (cidade de 
Manaus/AM), passaram a ser compelidas 
ao recolhimento das contribuições ao PIS 
e ao COFINS sobre receitas decorrentes 
de tais operações.

Em verdade, antes mesmo da referida 
medida provisória, a Secretaria da Recei-
ta Federal, sem qualquer texto normativo 
que lhe desse suporte, ressalte-se, já exi-
gia receitas de operações de vendas em 
comento adicionadas à base de cálculo do 
COFINS.

No entanto, ainda que após o adven-
to da malfadada Medida Provisória n. 
2.037-24, tais operações de venda reali-
zadas com a Zona Franca de Manaus não 
permitiria formar a base de cálculo das 
contribuições ao PIS ou ao COFINS em 
razão do próprio tratamento jurídico con-
ferido por meio do Decreto-Lei n. 288/67.

Ora, se o Decreto-Lei n. 288 de 1967, 
devidamente recepcionado pela Consti-
tuição Federal de 1988, dispõe que todas 
as operações de venda de produtos de 
origem nacional para consumo ou indus-
trialização na Zona Franca de Manaus 
(leia-se cidade de Manaus) equivalem à 
exportação para o estrangeiro, e, portan-
to, não estão sujeitas à tributação de PIS 
e COFINS, como poderá o fisco federal 
agir em sentido contrário? Diante de pa-
tente isenção tributária?

Não por outras razões, e conforme os 
argumentos aqui delineados, o STJ já 
decidira por conferir a isenção necessá-
ria, v.g: “PROCESSUAL CIVIL E TRI-
BUTÁRIO - TRIBUTO LANÇADO POR 

HOMOLOGAÇÃO - REPETIÇÃO DE IN-
DÉBITO - TERMO INICIAL DO PRAZO 
PRESCRICIONAL: HOMOLOGAÇÃO 
EXPRESSA OU TÁCITA - LC 118/2005 
- APLICAÇÃO RETROATIVA -INCONS-
TITUCIONALIDADE - ZONA FRANCA 
DE MANAUS - PRESCRIÇÃO - REMES-
SA DE MERCADORIAS EQUIPARADA 
À EXPORTAÇÃO - CRÉDITO PRESU-
MIDO DO IPI - ISENÇÃO DO PIS E 
DA COFINS - PRECEDENTES. (...)2. A 
destinação de mercadorias para a Zona 
Franca de Manaus equivale à exportação 
de produto brasileiro para o estrangei-
ro, em termos de efeitos fiscais, segundo 
interpretação do Decreto-lei 288/67. 3. 
Direito da empresa à isenção relativa às 
contribuições do PIS e da COFINS. (...)” 
- REsp 982666 / SP - RECURSO ESPE-
CIAL - 2007/0215813-3 -Ministra ELIA-
NA CALMON (1114)- DJe 18/09/2008.

Em suma, operações com mercadorias 
destinadas à Zona Franca de Manaus são 
equiparadas à exportação para efeitos fis-
cais e, assim, isentas do PIS e COFINS e, 
caso indevidamente cobradas e/ou reco-
lhidas, direito ao ressarcimento (ou ainda 
a compensação tributária).

Entendimento contrário seria inad-
missível, conforme Geraldo Ataliba in Hi-
pótese de Incidência Tributária, 6ª. Ed., 
p. 160: “ou a Constituição é norma e, pois, 
preceito obrigatório, ou não é nada; não 
existe; não tem eficácia. O que não pode 
o jurista é atribuir-lhe a função de lem-
brete ou recomendação. A Constituição, 
lei máxima, sagrada e superior, ordena, 
manda, determina, impõe.”.

É como pensamos!

Por J. Marcello M. Gurgel.
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie e Mestre em Direito Político e Econômico pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado e Co-
ordenador do Curso de Direito da UNYAHNA/Salvador e 
Professor de Direito Financeiro e Tributário da UNYAHNA/
Salvador, Estácio IB – Centro Universitário Estácio da Bahia 

e UNIVERSO. Salvador - Bahia.
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PIS e COFINS nas 
operações de venda 
- Zona Franca de Manaus

marcello.gurgel@gmail.com

Na semana que passou, ao assistir a 
um programa jornalístico na maior emis-
sora da televisão brasileira, mais uma vez 
fiquei indignada com a questão indígena 
no Brasil.

Na matéria, um repórter visitava uma 
aldeia indígena, ou melhor, o que restou 
dela, pois a população não passava de seis 
índios, contando um pajé e mais cinco ín-
dias doentes, que demonstravam estar 
sofrendo dor e carência, pois abraçavam o 
jornalista, apontando aonde estava doen-
do. Na mesma reportagem aparecia tam-
bém um índio solitário, arredio, com medo, 
lançando flechas contra “os brancos”, vi-
vendo sozinho em uma choupana de mato. 
Este era um pouco mais “privilegiado”, já 
que o Ibama lhe reservara cinco mil hecta-
res de terra para a sua sobrevivência.

Esse programa me remeteu a um ar-
tigo que escrevi há um tempo enfocando 
este zoológico humano que as autoridades 
insistem em preservar em nosso territó-
rio, em prol da preservação de uma cultu-
ra que só existe na cabeça de quem deseja 
perpetuar a desgraça da nossa “bugraia-
da”, como já dizia vovó, em meados do sé-
culo passado. Em qualquer país civilizado, 
principalmente nos Estados Unidos, a cul-
tura indígena é preservada em museus, 
festivais e seja lá o que for, e a população 
oriunda destes povos já se encontra ple-
namente integrada à civilização, gozando 
das “benesses” que o progresso oferece, 
seja em termos de saúde, educação e to-
das as amenidades que o mundo moderno 
proporciona. 

Por aqui a situação continua bem di-
ferente. Repete-se no nosso País a mesma 
postura escravagista implantada na Aus-
trália pelos colonizadores ingleses, que 
viam nos aborígenes uma sub-raça que 
deveria ser mantida segregada, jogada à 
própria sorte para que se extinguisse na-
turalmente, o mais rapidamente possível 
em prol dos interesses e da hegemonia de 
uma superioridade branca. Nossos índios 
— ou melhor, o que restou destes povos —, 

continuam sendo tratados como incapazes, 
sem acesso a nada, salvo alguns caciques 
que exploram madeiras, minérios e, prin-
cipalmente, a desgraça de seus subordina-
dos. Estes sim têm acesso a computado-
res, caminhonetes e até a aviões, graças a 
conivências de autoridades próximas que 
também participam deste “botim”.

O processo de aculturação é longo e a 
integração dessa população não se faz de 
uma hora para outra. No meu entender, 
muitos anos se passarão para que essa 
parcela de brasileiros venha a se integrar 
à sociedade, mesmo com a implantação de 
um planejamento e uma política de inte-
gração séria visando torná-la produtiva e 
principalmente respeitada em seus direi-
tos e deveres como qualquer cidadão. 

Enquanto o governo não deixar de 
lado sua postura protecionista e segregati-
va para resgatar os índios da ignorância e 
do atraso cultural a que foram submetidos 
desde a descoberta do Brasil e integrá-los 
à sociedade, eles continuarão morrendo, 
seja em suas tribos ou tentando fugir de 
uma realidade que já não tem razão de 
ser e que, quando conseguem sobreviver, 
acabam caindo na marginalidade por falta 
de condições de sobrevivência no mundo 
moderno. Porém, o governo continua in-
sistindo em criar territórios dentro do nos-
so próprio País, que passam a ser nações 
dentro da nossa nação, para “proteger” 
essa população incapaz e sofredora. 

Enquanto isso, em Brasília é montada 
toda uma infraestrutura para manter as 
coisas como estão, criando-se empregos e 
mais empregos para acomodar uma rede 
de apadrinhados políticos, pois assim nin-
guém perde seu emprego e nem precisa se 
preocupar em desenvolver um programa 
capaz de integrar e progredir toda uma 
população de genuínos brasileiros.

Por Sylvia Romano.
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia 

Romano Consultores Associados, 
em São Paulo capital.

De volta à questão indígena

sylviaromano@uol.com.br 

TJ da Bahia investirá em capacitação

CCJ coloca namorada também sob 
proteção da Lei Maria da Penha

No Exame da Ordem, 46%
fizeram Direito Trabalhista

Os mais de 10,5 mil servidores do 
Poder Judiciário baiano serão bene-
ficiados por uma forte iniciativa para 
a formação continuada. Trata-se do 
convênio assinado entre o Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJBA) e a Fundação 
Getúlio Vargas (RJ), que prevê parce-

ria para capacitação que será iniciada 
a partir de janeiro de 2011. As aulas se-
rão ministradas a distância, tanto para 
os servidores da capital quanto para os 
do interior. Inscrições pelo e-mail uni-
corp@tjba.jus.br. Maiores informações 
pelo site tjba.jus.br/unicorp

A Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara dos Deputados (CCJ) aprovou 
ontem um projeto de lei que inclui namo-
radas e ex-namoradas sob a proteção da 
Lei Maria da Penha. Segundo a autora 
da proposta, Elcione Barbalho (PMDB-
PA), os tribunais não têm reconhecido a 
relação do namoro como protegida pela 

lei, reconhecendo só uniões formais. “O 
Legislativo não pode se quedar inerte 
diante dessa interpretação da lei, que be-
neficia determinado grupo de agressores, 
qual seja: namorados e ex-namorados”, 
diz Elcione ao justificar o projeto. Se não 
houver recurso, a proposta da deputada 
seguirá para análise do Senado. 

Contrariando a tradição, o Exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
deste ano registrou 46% dos candida-
tos optando pela área trabalhista na 
segunda fase. A justificativa? A prova 
é considerada a mais fácil dentre as 
demais. No entanto, nem tudo são flo-
res. A taxa de reprovação na segunda 
fase é uma das mais altas. As informa-
ções são do jornal Folha de S.Paulo.

É a própria OAB que confirma: o 
conteúdo a ser estudado da discipli-
na é menos extenso que o de outras 
áreas, como o Direito Civil. Uma vez 
aprovados, os candidatos podem atu-
ar como advogados em qualquer cam-
po do Direito.

Dos 46.962 bacharéis em direi-
to aprovados para a segunda fase, 
21.794, ou 46%, escolheram fazer a 
prova específica para direito traba-

lhista, mas só 5.603 ou foram aprova-
dos, representando 25,7%. Com isso, 
o índice de aprovação dos bacharéis 
trabalhistas foi menor que o dos do 
Direito Civil, Constitucional ou Ad-
ministrativo.

O Direito Penal vem em segundo 
lugar. Dos 12.803 candidatos, ape-
nas 1.412 aprovados, ou 11%, foram 
aprovados. Direito Civil, por sua vez, 
foi escolhido por 4.721 bacharéis, com 
aprovação na prova de 2.052 candida-
tos — 43,5% deles.

Para a OAB, a escolha em massa 
não se justifica porque o número de 
advogados no mercado não se compa-
ra ao número de inscritos. Neste ano, 
dos 105.315 candidatos do Exame, só 
12.634, ou 12%, passaram nos testes 
que permitem ao bacharel exercer a 
profissão.



No espaço, o público 
recebeu informações 
sobre o projeto Pedra 
de Ferro. Houve 
também atividades 
de interação e 
distribuição de 
mudas

O estande da Bahia Minera-
ção (BAMIN) foi uma das estru-
turas mais visitadas na arena da 
Corrida Temática da Costa do 
Cacau, que teve a sua terceira 
edição neste domingo, 12. No lo-
cal, os visitantes puderam tirar 
dúvidas sobre o Projeto Pedra de 
Ferro, participar de jogos com di-
reito a brindes e receber mudas 
de árvores frutíferas e espécies 
nativas da Mata Atlântica.

Com o stand, a BAMIN for-
talece a associação da Corrida 
Temática com a questão do res-
peito ao meio ambiente. Quem 
visitou o espaço recebeu um 
chamado à preservação, o que 
foi enfatizado com a distribuição 
das mudas de cacau, pitanga, 
açaí, pau-brasil, graviola, entre 
outras espécies.

Os brindes oferecidos aos 
visitantes, como as bolsinhas 

feitas de juta e a banana-passa 
da vila do Retiro, onde está um 
dos grupos produtivos do Projeto 
Transformar, também remetiam 
ao convívio harmonioso com a 
natureza e à sustentabilidade.

O sucesso do stand pôde ser 
verificado pela quantidade de 
pessoas que o visitaram. Até 
mesmo bem depois da corrida, 
quando a estrutura já estava 
sendo desmontada, havia gente 
chegando. Além do público, mui-
tos dos atletas que participaram 
da prova prestigiaram o espaço. 

“Eu assisto à corrida desde 
a primeira edição e acho essa 
iniciativa da Bamin muito po-
sitiva, pois o stand cria um cli-

ma especial na competição, que 
não só incentiva a prática do es-
porte, como também promove o 
respeito ao meio ambiente e es-
timula a solidariedade”, afirmou 
o desportista Marcelo Marques, 
presidente da Associação de 
Atletismo de Itabuna.

A solidariedade foi demons-
trada com a realização da 3ª Ca-
minhada Solidária, evento pro-
movido pela BAMIN, com apoio 
do Lions Clube, em paralelo à 
Corrida Temática da Costa do 
Cacau. Este ano, a ação social 
arrecadou mais de meia tone-
lada de alimentos, que serão 
destinados a entidades assisten-
ciais de Ilhéus.

Mesmo com tantas tur-
bulências que envolvem a 
eleição da Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores de 
Itabuna, Roberto de Souza 
(foto) está confiante para 
tomar posse em janeiro de 
2011. A Comissão de Tran-
sição, criada através de por-
taria pelo atual presidente, 
Clóvis Loiola e que dará 
posse a Roberto de Souza, 
continua realizando os pro-
cedimentos administrativos 
que irá indicar a atual situ-
ação do Legislativo.

A Comissão foi instituída 
para iniciar o processo de transi-
ção da Mesa Diretora para o biê-
nio 2011/2012, eleita em junho de 
2009. De acordo com Roberto de 
Souza, o trabalho realizado pela 
comissão irá apontar as ações ini-
ciais do futuro governo. 

“Já estão sendo levantados 
relações de bens patrimoniais 
do Legislativo, de pessoal efeti-
vo e contratado, além dos livros 
de registro de Leis Municipais 
e Atos Administrativos devida-
mente atualizados, bem como 
informações da frota de veículos 
da Câmara”, disse Roberto. 

A comissão é composta por 

representantes da Mesa Dire-
tora atual e por indicados de 
Roberto de Souza. A atual Mesa 
tem como membros as ocupantes 
de cargos de provimentos efeti-
vos: Albenice Pinho, Margareth 
Brandão e Maria das Candeias.  
Representando Roberto de Sou-
za estão Antônio Muniz, Sônia 
Carvalho e Rodrigo Silva.

De acordo com Antônio Muniz, 
a comissão de transição encontra-
se na fase de análise dos contratos 
em execução, a título de serviços 
terceirizados. “Estamos buscando 
informações sobre a situação atual 
desses contratos, a exemplo do nú-
mero e data e o prazo de vigência”, 
explicou Muniz.

BAMIN LEGISLATIVO

Estande da Bamin na Corrida Temática 
atraiu centenas de visitantes

Equipe de transição trabalha 
para posse de Roberto de Souza
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Visitantes recebem mudas

Estande atraiu centenas de pessoas
Jovem do Projeto Transformarentrega 

folder sobre o projeto da Bamin 
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Lula escolheu (numa lista 
tríplice), a juíza federal da 1ª 
Vara de Santos, Daldice Maria 
Santana de Almeida, desem-
bargadora do Tribunal Regional 
Federal de São Paulo (TRF-SP). 
Daldice nasceu em Riacho de 
Santana, é negra e, no início dos 

anos 80, veio para Salvador es-
tudar, trabalhou como emprega-
da doméstica, ainda na cozinha 
bancou os estudos na Faculdade 
de Direito da Ufba e a partir daí 
traçou brilhante trajetória aca-
dêmica até chegar aonde está. 

(Atarde)

Baiana é escolhida para ser
desembargadora do TRF-SP



Excelentíssimo senhor Pre-
sidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região, desem-
bargador Gentil Pio de Oliveira, 
em nome de quem cumprimento 
todas as autoridades que compõem 
a mesa.

Excelentíssimo senhor Procu-
rador-chefe da procuradoria regio-
nal do trabalho da 18ª região, Dr. 
Januário Justino Ferreira, na pes-
soa de quem saúdo a todos os pro-
curadores do trabalho.

Excelentíssimo presidente da 
Associação dos Magistrados da 18ª 
Região, em nome do qual aclamo 
todos os magistrados da 18ª Região 
(Ativos e Inativos).

Ilustríssimo senhor presidente 
da Associação dos advogados Tra-
balhistas (AGATRA) em nome na 
pessoa de quem louvo todos os ad-
vogados presentes.

Ilustríssimo senhor presidente 
da Associação dos Servidores da 
Justiça do Trabalho da 18ª Região 
em nome de quem cumprimento to-
dos os servidores da Casa e requi-
sitados.

Meus senhores e senhoras.
Inicialmente, externo meus sin-

ceros agradecimentos e elogios ir-
rogados por todos oradores que me 
antecederam, certamente pela ami-
zade que me devotam ou por conhe-
cerem meu trabalho, sinto-me lison-
jeado pelas palavras carinhosas de 
sua Excelência, desembargadora 
Kathia Bomtempo, fruto induvidoso 
da amizade que por mim nutre.

Ato – continuo desejo expressar 
minha gratidão ao presidente des-
ta corte, Dr. Gentil Pio de Oliveira, 
pela compreensão e pelo despre-
endimento demonstrados ao anuir 
com a realização desta solenidade. 
É que havia fixado para esta data, 
sem consultá-lo, cujo impasse foi 
contornado por sua excelência por 
sua excelência por muita ser-lhe-ei 
grato eternamente.

Da mesma senda, quero agra-
decer ao estimado colega Saulo 
Emílio, por haver possibilitado, 
com sua aposentadoria precoce, 
minha promoção por antiguidade. 
Imaginem os senhores e senhoras 
a responsabilidade de que estou 
investido, em substituir um magis-
trado competente e dedicado, que 
tanto engrandeceu este tribunal.

Na sequência, agora me dirijo 
a vocês, agradecendo a presença 
de todos, sem o que esta solenida-
de não teria o brilhantismo que se 
vislumbra.

Quero homenagear a memória 
de me querido pai (Cleômenes), 
cuja presença espiritual tenho cer-
teza de que está entre nós. Certa-
mente aqui estaria fisicamente, se 
vivo estivesse, e se sentiria deveras 
orgulhoso de mim.

Estendo essa homenagem à 
minha querida mãe (Izabel), hoje 
com 84 anos de idade, orgulhosa 
deste filho que muito a ama e que 
ao seu lado sempre estive. Adianto-
lhe que devo à minha mãe o conhe-
cimento de que possuo e a meu pai 
os princípios de honestidade e res-
ponsabilidade.

Quero registrar com o mes-
mo carinho a presença de minha 
querida esposa (Sílvia) e de meus 
filhos (Ana Cláudia, Luana e Thia-
go), de meus irmãos, sogra, genro, 
nora, neto, cunhados e sobrinhos. 
Sei que não é fácil eles se desloca-
rem do Amazonas, Roraima, Pará, 
Rio de Janeiro e Paraná. Deixo de 
nominá-los para não cansar-lhes. 
Apenas enfatizo o imenso esforço 

que despendeu minha mãe para 
comparecer a esta solenidade, eis 
em face de suas limitações físicas. 
A todos minha terna gratidão.

 Destaco a efetiva partici-
pação de minha mulher na minha 
ascensão profissional, seja pelo 
incentivo e compreensão, seja por 
haver sofrido os percalços próprios 
de mudança de domicílio (Belém, 
Manaus, Brasília e Goiânia). Quiçá 
sem seu estimulo não teria chegado 
onde me encontro. Agradeço tam-
bém a compreensão e o carinho de 
meus queridos filhos, já referidos 
durante período em que deles me 
ausentei, em face de minhas ativi-
dades profissionais. São eles moti-
vo de orgulho para mim.

Também quero agradecer a 
presença de amigos que se deslo-
caram de Salvador, de Belém, de 
Santarém e de Fortaleza, entre os 
quais destacar os ex-colegas do De-
partamento de Polícia Federal, aos 
quais nutro carinho todo especial.

Desnecessário enfatizar a ale-
gria e a satisfação em que venho 
sendo envolvido desde minha no-
meação para o cargo de desembar-
gador federal do trabalho da 18ª 
região, embora esse sentimento já 
emergisse desde a convocação para 
atuar nesta casa.

Confesso que não almejaria 
galgar esse honroso cargo, nada 
obstante já contasse co mais de 18 
anos de magistratura. Contudo, 
tive a felicidade de atingir o topo 
da carreira, no âmbito do segundo 
grau de jurisdição. Por isso, tenho 

de agradecer à minha querida mãe, 
por me haver concebido, e a Deus 
por me haver uma higidez física e 
mental, o que me permitiu viver 
este inesquecível momento. 

Aos que não me conhecem, teço 
breve histórico familiar e funcional.

Sou oriundo de família sim-
ples, composta de dez irmãos. Meu 
pai era funcionário público estadu-
al, razão pelo que não tive acesso 
a bens materiais na infância. A co-
lheita dos frutos demandou esforço 
e persistência. Comecei minha vida 
funcional como auxiliar de portaria 
da Universidade Federal do Ama-
zonas. Ingressei no Departamento 
de Policia Federal, aos 23 anos, no 
cargo de agente. Ali trabalhei por 
cerca de 20 anos. Fiz amigos, cuja 
amizade até hoje conservo. Entre 
eles, aqui presentes, tenho o pra-
zer de nominar o Dr. César Nunes, 
delegado de Policia Federal e atual 
Secretário de Segurança Pública 
da Bahia, e o Dr. José Roberto Al-
ves dos santos, também delegado 
da Policia Federal, com quem to-
mei posse, em Belém do Pará, como 
agente de Policia Federal, e com 
quem dividi o mesmo apartamento; 
E aqui uma coincidência: Estive na 
posse de Dr. José Roberto, no refe-
rido cargo, ocorrida há mais de 20 
anos, e hoje eles assiste à minha 
posse como desembargador federal. 
Não posso também deixar de men-
cionar o nome do Dr. João Batis-
ta Gomes Moreira, aqui presente, 
também ex-colega do DPF e desem-
bargador federal da 1ª região há 

quase dez anos, em quem confesso 
me espelhei para chegar até aqui. 
Pois bem. Estimulado pela ascen-
são profissional desses amigos e 
então colegas, comecei a estudar 
visando à magistratura. Após mui-
ta persistência, com a benevolência 
e paciência da minha mulher, tive 
a felicidade de tomar posse como 
juiz substituto deste conceituado 
tribunal. E lá se foram 18 anos.

Acredito que muitos dos se-
nhores conhecem meu perfil. Para 
aqueles que não conhecem, digo-
lhes que sou dedicado ao traba-
lho. Não tenho atividade paralela. 
Sou sistemático e perfeccionista. 
Não tenho medo de contrariar in-
teresses, seja de que matriz for. 
Considero-me intransigente quan-
do à independência funcional. Sou 
objetivo e de pouca dialética. Primo 
pela ética e pela lealdade, e pelos 
amigos não meço conseqüências, 
desde que disso não resulte viola-
ção da ética e da moral.

Relativamente à atividade judi-
cante, suponho não possuir viés pró 
ou contra este ou aquele integran-
te da relação jurídico-processual, 
embora nem sempre disso tenha 
certeza que digam os advogados 
militantes neste foro. Não sou po-
sitivista nem formalista. Acredito 
que o objetivo perseguido pelo ju-
risdicionado é o sentimento de jus-
tiça, no sentido literal da palavra. 
Em outros termos, anseia resposta 
rápida e concreta à sua preten-
são. Daí a pertinência das pala-
vras sabias de Eduardo Couture: 

“Teu dever é lutar pelo direito, mas 
no dia em que encontrares o direito 
e conflito com a justiça, luta pela 
justiça”.

É com esse norte que imprimo 
às minhas decisões, aplicando a 
leia aos fins a que se destina, sem-
pre invocando o senso de justiça. 
E como destacou o grande Cícero, 
“Ninguém será generoso se não for, 
ao mesmo tempo, justo”.

Durante esse longo período de 
magistratura, no 1º grau, sempre 
procurei exercer minhas funções 
focado no desiderato de manter o 
conceito deste tribunal, como um 
dos mais céleres do pais. E dele não 
me afastarei atuando no 2º grau. Ao 
ensejo, rogo paciência e compreen-
são aos novos colegas pelas minhas 
posições, às vezes radicais, porém 
aberto às ponderações dos mais 
antigos e sensível á necessidade de 
mantença da unidade jurispruden-
cial, sem abdicar da autonomia.

Sirvo-me do ensejo para expres-
sar meu carinho aos servidores da 
11ª Vara de Trabalho, muitos deles 
me acompanhando desde junho de 
1993, quando fui promovido a juiz 
titular. Agradeço a dedicação e o 
esforço por eles despendidos, aos 
quais peço desculpas por algum 
incidente porventura ocorrido. 
Afirmo-lhes que de todos terei eter-
nas saudades do convívio. A eles 
as portas do meu gabinete estarão 
sempre abertas.

Devotarei um carinho todo 
especial aos colegas do 1º grau. 
Enfatizo-lhes que minha experiên-
cia consolidada na vara servirá de 
ferramenta para perceber nas “en-
tre linhas”, o que teria ocorrido em 
audiência, mesmo sem registro em 
ata. Asseguro-lhes que continuarei 
sendo o mesmo colega que todos 
conhecem, com a mesma postura e 
fiel ás minhas convicções. A vocês 
também estão abertas as portas do 
gabinete.

Finalizando, quero reiterar os 
agradecimentos a presença de to-
dos.

Encerro este breve discurso 
com uma citação de Voltaire, que 
tem muito a ver com a magistra-
tura e com a advocacia, seguindo-
se uma música a todos os amigos 
presentes.

“Posso não concordar com ne-
nhuma das palavras que disseres, 
mas defenderei até a morte o direi-
to de dizê-las”.

Muito obrigado.
Geraldo Rodrigues 
do Nascimento

POSSE
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Geraldo Rodrigues toma posse como desembargador

Dr. Gerado Rodrigues do Nascimento (o 1º da esquerda para a direita) 
e seus colegas de magistratura

O desembagador Geraldo Nascimento e familiares Francisco e Carmen Catelino, foram prestigiar a posse 
do amigo-desembargador Geraldo Nascimento
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