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nacional, com denúncias feitas sobre o 
descaso do lixão do nosso município. Sa-
bemos que esse problema já se arrasta 
por várias administrações. Existe algum 
projeto para a implantação de um novo 
aterro sanitário?

LS – Essa denúncia foi feita por pessoas que 
só passou a enxergar o problema agora na nossa 
gestão. É importante que as pessoas saibam 
que o nosso governo tem esse papel também, 
de fazer com que as pessoas que conviveram e 
que geriram o processo do lixo, que ocultaram e 
que jogaram o lixo para debaixo do tapete, não 
viram isso antes e que só agora estão vendo no 
nosso governo, porque nós permitimos de forma 
democrática a crítica e a censura. Temos cons-
ciência que o lixão é um problema grave, que já 
vem agredindo o meio ambiente e a população 
das proximidades há mais de quinze anos; temos 
consciência que é um problema que trás uma 
série de transtornos para o município, porém a 
prefeitura não tem condições de arcar sozinha 
com esses gastos, por se tratar de um inves-
timento de mais de dois milhões de reais. Já 
estivemos com o Governo do Estado e firmamos 
um termo de consórcio com a Amurc, para que 
sejam viabilizados os estudos e o projeto para 
construção de um aterro sanitário de acordo 
com a nova política nacional de resíduos sólidos, 
onde os municípios passam a ter um prazo de 
quatro anos para resolverem as questões dos 
lixões espalhados pelo território brasileiro. O 
Governo Federal e o Governo do Estado têm 
consciência que as prefeituras não têm condições 
de resolverem sozinhos os problemas dos lixos, 
então assumiram para si a responsabilidade 
de gerir esses aterros sanitários, e foi firmado 
junto às prefeituras, um termo de cooperação 

técnica e disponibilizado uma verba na ordem 
de cento e oitenta mil reais para que seja feito os 
estudos e a viabilidade de criação de um aterro 
sanitário que atenda as cidades de Ibicaraí, 
Floresta Azul, Barro Preto e Itapé. Temos fé 
que em 2011 já estejamos discutindo isso com 
um novo olhar e com avanços concretos nessa 
questão dos lixões.

JD – 72 casas no Cajueiro; 50 no bairro 
Duque de Caxias e a promessa de mais 60 
em um terreno localizado no bairro Sempre 
Viva (atrás da Fábrica de Chocolate). Essas 
casas serão entregues quando?

LS – Não são promessas, é realidade! Porque 
todas elas já foram contratadas. Cajueiro está 
em fase final de execução de 72 casas; estamos 
em fase de liberação de recursos, provavelmente 
em janeiro, para serem construídas mais 60 
casas próximas à Fábrica de Chocolate, e mais 
50 do bairro Duque de Caxias estarão sendo 
concluídas agora no início de 2011. Acredito 
que no fim do primeiro semestre deste ano 
estaremos entregando as do Cajueiro e do 
Duque de Caxias.

JAN – Existe verba para a reforma do 
Ginásio de Esportes? Quando terá início 
essa reforma?

LS – É preciso deixar claro para as pessoas 
que o Ginásio de Esportes de Ibicaraí é de res-
ponsabilidade do Estado e não do município, uma 
vez que o ginásio é uma obra estadual. Quando 
eu assumi a prefeitura eu tive a consciência de 
procurar as autoridades estaduais e verificar a 
documentação e conscientizá-los das obrigações 
em relação ao ginásio. Conseguimos através do 
Senador João Durval, um recurso na ordem de 
300 mil para que seja feito a reforma do ginásio 
e direcionamos esse recurso a Secretaria de 
Trabalho Emprego e Renda (SETRE), junto 
com a Sudesb que estão elaborando o projeto 
e concluindo a documentação para a responsa-
bilidade do Estado, já que o ginásio nunca foi 
documentado.

JAN – Muito se comenta na construção 
de uma Creche Modelo atrás do Ginásio de 
Esportes, já foi feita até serviço de terrapla-
nagem.  Quando terá início as obras? Qual o 
prazo previsto para o término das obras?

LS –Estaremos iniciando as obras no inicio de 
2011, o prazo de conclusão é de seis a oito meses. 
No início tivemos dificuldades na terraplanagem 
por falta de equipamentos adequados e que 
não são disponíveis na região mas já estamos 
aquardando a construtora que agora no início 
de 2011 estará iniciando a obra.

Trecho da entrevista concedida ao 
jornal A Notícia, edição 25

Após dois anos de administração do município de Ibicaraí, 
o prefeito Lenildo Santana em uma rápida entrevista ao 
jornal A Notícia, esclarece dúvidas dos anseios dos muní-

cipes em relação à Fábrica de Chocolate, cemitério, aterro sani-
tário, casas populares, ginásio de esportes e creche modelo.

Coafba, Sonoelane Anunciação Silva e Aluysio 
Lemos, engenheiro de alimentos e operários. 
Também foi criado por indicação do Secretário 
de Agricultura do Estado, Edmon Lucas, um 
conselho consultivo composto por Sebrae, Banco 
do Nordeste, Uesc, Ebda, Prefeitura de Ibicaraí, 
Coafba e Governo do Estado, que se reunirão 
constantemente para debater, discutir e dar 
o direcionamento das ações administrativas, 
financeiras e industrial da fábrica.

JD - Os problemas encontrados em Ibi-
caraí pela sua administração são muitos, 
mas com certeza a construção de um novo 
cemitério é o maior deles. O senhor pre-
tende fazer um novo cemitério? Quando 
e onde?

LS – O cemitério realmente é um grande 
problema, porém não o maior de todos. O maior 
problema nosso e de outros gestores na atuali-
dade é a inclusão social. Nós temos pessoas que 
ainda estão vivendo em condições de extrema 
pobreza, habitando em locais não habitáveis, 
esses são os problemas que temos como princi-
pais desafios a serem enfrentados. O cemitério 
é um problema grave, que repercute na saúde 
pública, mas de certa forma nós temos conseguido 
administrar e resolver isso, porém já solicitamos 
ao IMA, o estudo e a viabilidade econômica de 
algumas áreas para que possamos construir um 
novo cemitério para Ibicaraí. Existem duas áreas 
aprovadas e estamos tentando adquirir uma 
delas, porém sabemos que isso pode demorar 
um pouco pela falta de recursos financeiros da 
prefeitura, mas que é uma questão que teremos 
de enfrentar de qualquer forma.

JD – Ibicaraí foi notícia no cenário 

Jornal Direitos - Apesar de ser a primeira 
Fábrica de Chocolate da Agricultura Fami-
liar do Brasil, o que realmente o município 
ganha com isso?

Lenildo Santana - Primeiro você ganha 
um olhar diferente do Governo do Estado e do 
Governo Federal sobre o município, pela ino-
vação da industrialização do cacau, pelo fato 
de ser um trabalho tão divulgado e esperado 
ao longo de mais de cem anos, e que agora se 
concretiza nesta gestão através do Governo do 
Estado e do Governo Municipal. Então esse é um 
ganho muito importante, já que seremos vistos 
como pioneiros no processo de desenvolvimento 
econômico do cacau. Segundo, os produtores de 
Ibicaraí, passam, no momento que essa fábrica 
está em funcionamento, a ter uma perspectiva 
econômica maior, porque além de produtor de 
cacau, ele será produtor de chocolate, com um 
retorno financeiro maior, porque hoje o quilo de 
cacau é comercializado em torno de seis reais, 
e o de chocolate pronto deverá ser vendido pela 
fábrica entre quarenta a cinquenta reais o qui-
lo, a diferença é muito grande, isso vai gerar 
mais dividendos econômicos e mais renda para 
o município.

JD- Como funcionará essa fábrica?
LS - É uma fábrica construída em forma 

de cooperativismo através da Coafba, que está 
sediada na cidade de Coaraci, e que em reunião 
com o Governo do Estado, a Ceplac e a Prefeitura 
de Ibicaraí, ficou decidido da abertura do quadro 
societário da fábrica para os produtores das cida-
des de Ibicaraí, Coaraci, Almadina, Barro Preto, 
Floresta Azul e Itapitanga para fornecerem o 
cacau para o processamento da fábrica, que tem 
na gerência administrativa a vice-presidente da 

Deve começar a tramitar já no iní-
cio do ano legislativo um projeto de lei 
de iniciativa do Poder Executivo que 
propõe alterações no Código de Proces-
so Penal para disciplinar o processo e 
o julgamento de crimes cometidos con-
tra a propriedade intelectual. O obje-
tivo é alterar quatro artigos do CPP, 
entre eles, um que permite ao juiz 
determinar a destruição dos produtos 
falsificados ou reprodução apreendida 
antes da decisão final pela Justiça.

PL que propõe mudança
no CPP está no Congresso

Vercil Rodrigues, 
lança a 2ª edição do 
Análises Cotidianas

Advogado pobre

Projeto aumenta 
valor-limite para 
ação em juizado

Governo proíbe polícia de atirar em 
pessoas em fuga e carro que fura blitze

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CNJ quer padronizar 
regime de custas
judiciais no país
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Recentemente, em São Paulo, 
na abordagem de temas ligados à 
OAB, um colega observou, revolta-
do, que “ninguém está preocupado 
com os problemas do advogado po-
bre...”. Apesar de saber das dificul-
dades que a classe enfrenta, foi a 
primeira vez que ouvi o termo “ad-
vogado pobre” e fiquei muito cho-
cado. Em contato com vários cole-
gas do Estado do Paraná, chegam 
agora notícias e exemplos vivos de 
que muitos, sem esperanças, estão 
mudando de profissão por ques-
tão de sobrevivência. Outros, na 
fé de que as coisas irão melhorar, 
tentam ter mais de uma profissão 
para reforçar o enfrentamento das 
despesas mensais.

Uma grande massa, para con-
ter gastos, cerrou portas de escritó-
rios e passou a advogar ou em casa 
ou como verdadeiros nômades, 
com o escritório na mala e celular 
com créditos no fim... Alguns, cuja 
idade e condições pessoais permi-
tem, tentam, desesperadamente, 
concursos públicos e empregos até 
mesmo para trabalhos que não 
exigem formação superior.

Espoliam-se também os inex-
perientes, incutindo-lhes que de-
vem fazer “cursos de pós para um 
lugar ao sol” e, muitas luas após, 
os alunos descobrem que tudo 
permanece igual, apenas com 

mais prejuízos do dinheiro inves-
tido em aulas e livros que, ordina-
riamente, conduzem ao nada... 

Por um lado, avolumam-se 
as faculdades meramente “caça-
níqueis” (e mesmo estéreis livros 
e cursos até no exterior), enga-
nando e empobrecendo pessoas 
e famílias crédulas. Por outro, a 
dispensa do advogado nos pro-
cessos de arbitragem, juizados 
especiais, entre encolhimentos 
outros dos espaços profissionais. 
Aumenta-se o contingente de 
pessoas no mercado com redução 
do campo de atuação.

Penso que, na próxima ges-
tão, a OAB deva se impor ainda 
mais como verdadeiro órgão de 
classe, trabalhar muito na recu-
peração da auto-estima dos advo-
gados e lutar pela ampliação do 
campo profissional em incontá-
veis frentes. A começar por fazer 
uma pesquisa junto aos jurisdi-
cionados, tomando por base um 
que esteja saindo, muito feliz, de 
um juizado especial, por ter, sem 
advogado, conseguido obter da 
outra parte uma verba, digamos, 
de três mil reais. Uma equipe de 
TV da OAB faria gravação com 
ele indagando: “O senhor está fe-
liz?” E ele responderia que sim, 
justificando que saiu dali com 
aquele dinheiro no bolso sem 

precisar contratar advogado...
Pois bem, diante de uma si-

tuação desta a entrevistadora 
proporia: “Já que a questão está 
terminada, o senhor permite 
uma releitura do seu caso pela 
OAB, copiando o processo e en-
tregando nas mãos de um espe-
cialista, para fins de estudo?”. 
Feito o trabalho, a mesma equipe 
voltaria à casa do entrevistado e 
diria: “O senhor não tinha mo-
tivos para sair daquele juizado 
alegre naquele dia, pois o nosso 
especialista estudou e concluiu 
que o senhor tinha direito a vin-
te e quatro mil reais. Se tivesse 
contratado um advogado, o se-
nhor teria saído de lá com vinte e 
o advogado com quatro...”

Estimular assim, debater e 
tornar público este e outros incon-
táveis exemplos de lesões patrimo-
niais e morais que experimentam 
as pessoas quando se embrenham, 
sem advogado, nessas aventuras 
processuais, para que a sociedade 
redescubra que Direito é ciência 
e que Justiça não é um “mercado 
persa” e sim, expressão de cidada-
nia. Que existem sim, advogados 
éticos e OAB vigilante!.

Por Elias Mattar Assad. 
          Advogado criminalista  e ex-presidente 
da Associação Brasileira dos Advogados Crimi-

nalistas. Curitiva/Paraná.

Advogado pobre

eliasmattarassad@yahoo.com.br Universal é condenada por dizer 
que Xuxa vendeu alma ao demônio

A Justiça do Rio de Janei-
ro condenou a Editora Gráfica 
Universal, que pertence à Igreja 
Universal do Reino de Deus, a 
pagar indenização de R$ 150 mil 
a apresentadora Xuxa Meneghel 
pela publicação de uma matéria 
que acusa a de ser “satanista”. 
O texto, publicado no jornal Fo-
lha Universal, também diz que 
Xuxa teria vendido sua alma ao 
demônio por R$ 100 milhões.

Na sentença, a juíza Flávia 
de Almeida Viveiros de Castro, 
da 6ª Vara Cível da Barra da Ti-
juca, afirma que a “reportagem”  
não contém um traço sequer de 
informação, mas sim de especu-
lação, sem que Xuxa tenha sido 
ouvida para dar sua versão so-
bre os “fatos”.

“Toda liberdade deve ser 
exercida com responsabilidade, 
o que a ré parece não saber, em-
bora, ironicamente, seja gráfica 
de uma igreja”, critica a juíza na 
decisão.

Para a magistrada, “quem 

publica o que quer, com man-
chete sensacionalista e texto es-
tapafúrdio sobre famosos” deve 
ser responsabilizado pelos da-
nos causados a imagem das pes-
soas. A juíza também condenou 
a editora publicar na primeira 
página da Folha Universal a 
seguinte frase: “em desmentido 
da publicação do exemplar 855 
de 24 de agosto de 2008, Maria 
da Graça Xuxa Meneghel afirma 
que tem profunda fé em Deus e 
respeita todas as religiões”.

Na petição inicial do proces-
so, Xuxa declarou que tem uma 
imagem pública a zelar, princi-
palmente no meio infantil, e que 
a matéria publicada pelo jornal 
lhe causou danos morais.

Já a Editora Universal se 
defendeu alegando seu direito 
de informar e que não o fez com 
abuso, já que os fatos menciona-
dos em sua reportagem já teriam 
sido publicados em matérias em 
outros veículos. Cabe recurso da 
decisão.

DECISÕES

Uma decisão do Superior 
Tribunal de Justiça pode ter 
impacto negativo para as em-
presas. O tribunal entendeu 
que a venda de um bem ou pa-
trimônio para terceiros após 
a inscrição na dívida ativa 
por um débito tributário con-
figura fraude à execução fis-
cal. Segundo o entendimento 

da 1ª Seção, presume-se a 
má-fé, que não precisa ser 
comprovada para que exista 
a fraude. As empresas devem 
sofrer reflexos da decisão 
porque em inúmeros casos 
há erros na inscrição em dívi-
da ativa. Ou ainda, algumas 
vezes, as companhias sequer 
estão cientes dela.

O colunista Alcelmo Gois, 
do jornal O Globo, conta que 
o Observatório Permanente 
da Justiça de Portugal lan-
çou uma campanha em defe-
sa do aumento da maioridade 

penal de 16 para 18 anos. “É 
que os estudos do observa-
tório indicam que os adoles-
centes de 16 anos que entram 
em contato com adultos na 
cadeia... você sabe”.

A Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas, trans-
ferida para o Ministério da 
Justiça, vai coordenar a dis-
cussão sobre a descriminali-
zação das drogas no país. Em 
entrevista ao Correio Brazi-
liense, o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, defen-
deu um debate público sobre 
o tema. O primeiro passo será 

a elaboração de um plano de 
trabalho com estudos deta-
lhados sobre a experiência de 
outros países. A transferên-
cia do órgão foi uma decisão 
da presidente da República, 
Dilma Rousseff, que traçou 
como meta de governo a am-
pliação das políticas antidro-
gas desde a prevenção até a 
repressão.

Má-fé

Maioridade penal

Descriminalização das drogas



Sempre ouvimos falar em 
decoro parlamentar... O que 
isso significa? É a decência de 
um parlamento.

A cassação de um manda-
to de vereador pela pratica de 
ato incompatível com o decoro 
parlamentar, quer dizer, por 
quebra de decoro consubstancia 
uma atividade de cunho essen-
cialmente administrativo, uma 
função atípica, interna corpo-
ris, desempenhada pelo Órgão 
Legislativo, dirigindo-se a re-
tirar concretamente o mandato 
de um parlamentar que incor-
reu em algumas das especificas 
hipóteses previstas na Consti-
tuição Federal.

O presente artigo trata es-
pecificamente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CEI) 
que apura supostos desvios de 
recursos públicos da Câmara de 
Itabuna.

Primeiramente, destaco 
que o processo de cassação do 
mandato legislativo por quebra 
de decoro parlamentar como já 
citado é previsão constitucio-
nal, aplicada de acordo com a 
Lei Orgânica do Município e o 
Regimento Interno da Câmara 
Legislativa.

Destaco que constituem fal-
ta grave do Vereador contra a 
ética e o decoro parlamentar: 
utilizar expressões que confi-
gurem crime contra a honra; 
ou que incentivem a pratica de 
crime de abuso de poder; ou re-
cebimento de vantagens indevi-
das; ou pratica de ato irregular 
grave quando no desempenho 
de suas funções, ou revelar o 
conteúdo de debates conside-
rados secretos pela assembléia 
legislativa.

A presença é reservada 
exclusividade ao Plenário da 
Câmara, impossibilitado a in-
terferência do Judiciário para 
disciplinar o que seja ato inde-
coroso, inclusive não poderá o 
judiciário substituir a delibe-
ração da Casa por um pronun-
ciamento judicial sobre assunto 
que seja da exclusiva compe-
tência discricionária do Poder 
Legislativo. Isso porque é de 
interesse único e exclusivo da 
corporação definir os valores, 
as normas de conduta e as re-
gras éticas aplicáveis aos seus 
membros.

Nos termos do art. 58, ca-

put, da Constituição Fede-
ral, depreende-se a natureza 
constitucional atribuída às co-
missões temporais (especial), 
constituídas na forma e com as 
atribuições previstas no respec-
tivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação. E, no § 3º, 
deste mesmo artigo, dispõe que 
as comissões Parlamentares de 
Inquérito terão poderes de in-
vestigação próprios das autori-
dades judiciais, além de outros 
previstos nos regimentos das 
respectivas Casas criadas, em 
conjunto ou separadamente, 
mediante requerimento de um 
terço de seus membros, para 
apuração de fato determinado 
e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, encaminhadas ao 
Ministério Público, para os fins 
de direito.

É importante esclarecer 
que obrigatoriamente, o relató-
rio conclusivo dos trabalhos da 
CEI – Comissão Especial de In-
quérito, deve ser enviando aos 
chefes do Ministério Público da 
União ou dos Estados, ou ainda 
às autoridades administrativas 
ou judiciais com poder de deci-
são, conforme de decisões, con-
forme o caso, para que promo-
vam a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores.

Por fim concluo que, a auto-
ridade a quem encaminhada o 
relatório também fica obrigada 
a informar, no prazo de trinta 
dias, as providências adotadas 
ou a justificativa pela omissão, 
Inclusive, a autoridade que pre-
sidir processo ou procedimen-
to, administrativo ou judicial, 
instaurado em decorrência de 
conclusões da CEI, comuni-
cará, semestralmente, a fase 
em que se encontra, até a sua 
conclusão. O descumprimento 
sujeita a autoridade a sanções 
administrativas, civis, penais. 
(Lei 10.001/2000 – Dispõe sobre 
a prioridade nos procedimentos 
a serem adotados pelo Ministé-
rio Público e por outros órgãos 
a respeito das conclusões das 
comissões parlamentares de in-
quérito).

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.

Está tramitando na Câmara 
um projeto de Lei de iniciativa 
do Senado que aumenta de 40 
para 60 salários mínimos o valor 
máximo das causas nos Juizados 
Especiais estaduais. O valor é o 
mesmo dos Juizados Federais. 
O Projeto de Lei 7.804/10 altera 
a Lei dos Juizados Especiais Cí-
veis e Criminais (Lei 9.099/95). 
Nos juizados especiais federais, 
o valor de 60 salários mínimos 
já havia sido instituído pela Lei 
10.444/02, que fez várias altera-
ções no Código de Processo Ci-
vil. Essa lei equiparou o valor 
das ações de competência dos 
juizados especiais federais ao 
das causas com procedimento 
sumário, que é de 60 salários 

mínimos.
O limite nos juizados es-

peciais estaduais, no entanto, 
permaneceu de 40 salários mí-
nimos. “Criou-se, então, um 
descompasso”, afirma o autor 
da proposta, senador Mozarildo 
Cavalcanti (PTB-RR). Segundo 
Cavalcanti, o objetivo de sua 
proposta é uniformizar o proce-
dimento em causas cíveis de me-
nor complexidade.

O projeto tramita em conjun-
to com o PL 6.954/02, também 
do Senado, que trata de assun-
to semelhante e já foi aprovado 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. As pro-
postas aguardam análise pelo 
Plenário. (Agência Câmara).

A Câmara analisa o Projeto 
de Lei 7190/10, do deputado Vi-
centinho (PT-SP), que estende a 
jornada especial de trabalho dos 
bancários aos empregados que 
exercem atividades semelhantes 
em agências de serviço postal 
(Correios) e em casas lotéricas. 

A jornada máxima do bancá-
rio é de 30 horas de trabalho por 
semana, divididas em seis horas 
contínuas de segunda a sexta-
feira. A proposta de Vicentinho 
altera a CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho - Decreto-Lei 
5.452/43). 

O deputado explica que o obje-
tivo da medida é assegurar isono-
mia entre trabalhadores que de-
sempenham tarefas semelhantes. 
“É uma medida de justiça”. Ele 
lembra que, assim como os em-
pregados de agências bancárias, 
aqueles que trabalham em agên-
cias lotéricas ou postais também 
enfrentam situações de risco e de 
stress, o que justifica igualdade de 
condições de trabalho. 

O projeto também inclui as 
casas lotéricas e as agências pos-
tais na Lei 7.102/83, que estabe-
lece uma série de requisitos de 

segurança para o funcionamento 
de estabelecimentos financeiros. 

Pelo projeto, o Executivo de-
verá estabelecer procedimentos e 
requisitos próprios de segurança 
para as agências de serviço pos-
tal e as casas lotéricas, em razão 
do volume menor de operações fi-
nanceiras feitas nesses locais. 

Segundo Vicentinho, o proje-
to é uma reivindicação da Fentect 
(Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Empresas de Cor-
reios e Telégrafos)  e de diversos 
sindicatos da mesma categoria. 
(Agência Câmara)
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Processo de cassação 
do mandato legislativo

falcaoegordilho@uol.com.br Projeto aumenta valor-limite 
para ação em juizado

Projeto de Lei prevê jornada de 6 horas 
para empregados de lotéricas e Correios

Senador Mozarildo 
Cavalcanti, PTB-RR
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Governo proíbe polícia de atirar em 
pessoas em fuga e carro que fura blitze

Uma nova norma criada pelo 
Governo Federal promete alterar 
a forma de atuação das forças de 
segurança pública no país, res-
tringindo o uso de armas de fogo 
por agentes policiais. A Portaria 
Interministerial 4.226, editada 
pelo Ministério da Justiça e pela 
Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, proíbe policiais de 
atirar em pessoas em fuga, este-
jam armadas ou não. 

O uso da força letal pela 
polícia só será considerado le-
gal em casos de legítima defesa 
ou por real ameaça de lesão ou 
morte de terceiros. Não poderão 
ser feitos disparos, por exemplo, 
contra carros que furarem blit-
zes policiais. Leia aqui a íntegra 

da portaria, que será obrigatória 
para os órgãos federais de segu-
rança - como a Polícia Federal, 
a Polícia Rodoviária Federal e 
a Força Nacional de Segurança 
Pública - e terá a adesão volun-
tária de estados e municípios

Pela nova regulamentação, 
também estão proibidos os cha-
mados “tiros de advertência”, 
quando o agente dispara para 
o alto a fim de controlar situa-
ções de conflito. O objetivo da 
Portaria, segundo o Ministério 
da Justiça, é reduzir gradativa-
mente os índices de letalidade 
nas ações envolvendo agentes 
de segurança.

Outra novidade da norma 
é que os policiais não poderão 

mais apontar armas contra pes-
soas durante abordagens nas 
ruas de forma “rotineira e indis-
criminada”. Os agentes policiais 
deverão portar pelo menos dois 
outros instrumentos de menor 
poder ofensivo como alternativa 
ao uso da arma de fogo.

A portaria ainda prevê que 
os processos de seleção para in-
gresso nas forças de segurança 
pública terão de observar se os 
candidatos possuem o “perfil 
psicológico necessário para li-
dar com situações de estresse 
e uso da força e arma de fogo”. 
Os cursos de treinamento tam-
bém deverão incluir conteúdos 
relativos à proteção dos direitos 
humanos.
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Em 15/12/2010, foi lançado em 
Salvador, na Academia Jurídica de 
Letras, o livro A Efetividade dos 
Direitos Fundamentais no Mer-
cosul e na União Européia, o livro 
reúne artigos de professores brasi-
leiros e estrangeiros, bem como dos 
estudantes de graduação e do mes-
trado em Direito que participaram 
do Grupo de Pesquisa sobre Cida-
dania e Direito Fundamentais. O 
grupo e o livro foram coordenados 
pelo Professor-Doutor e Juiz Fede-
ral Saulo José Casali Bahia. 

Diversos temas foram abor-
dados no livro, entre eles: A 
circulação de pessoas e convali-
dação de diplomas de nível supe-
rior no Mercosul; A evolução do 
tratamento da matéria ambien-
tal; O Mercosul e suas relações 
com a Alca e a União Européia, 
A efetividade dos direitos funda-
mentais na União Européia e A 

Importância do Parlasul na con-
cretização dos direitos humanos 
e da cidadania no Mercosul. 

Ao todo, o livro possui  vinte 
e um capítulos e 591 páginas. A 
edição recebeu selo da Editora 
Paginae, em Salvador.

O livro Análises Cotidianas 
(Direitos Editora) do professor e 
jornalista-fundador do grupo Direi-
tos (jornal, revista, site e editora) 
Vercil Rodrigues, bate recorde de 
vendas em sua 1ª edição, ao atingir 
a marca de 100% de vendas em 20 
dias de lançado, fato este que levou 
a Direitos Editora a providenciar a 
2ª edição da obra.

Seu segundo livro tem o prefá-
cio do escritor, sociólogo e profes-
sor-doutor da UESC Selem Rachid 
Asmar e apresentações do escritor 
e jornalista Daniel Thame e do ad-
vogado e professor-mestre do curso 
de Direito da FTC, Paulo Sérgio 
dos Santos Bomfim.

“Nesse novo livro, Análises Co-
tidianas, Vercil Rodrigues passeia 
por mais de três dezenas de artigos 
de áreas do conhecimento de sua 
formação acadêmica (História e Di-
reito), pelas ciências afins (Sociolo-

gia e Política) e por lembranças de 
suas vivências (Religião e Profes-
sor)”, escreveu o sociólogo-profes-
sor-doutor Selem Rachid Asmar.

 “Com seu texto leve e, ao mes-
mo tempo denso, Vercil Rodrigues 
brinda-nos com um daqueles livros 
para se saborear artigo a artigo 
e guardar, fonte de consulta que 
também é para estudantes e profis-
sionais de diversas áreas”, enfatiza 
o jornalista Daniel Thame. 

“Em uma linguagem envolven-
te, o articulista desconstrói con-
ceitos arraigados em paradigmas 
pretéritos, antes pétreos, que se 
desmancham prazerosamente ante 
seus argumentos impassíveis, que 
se quedam para o improvável, mas 
retornam à concretude para a sua 
realização. Eis, o que nos reserva 
essa doce leitura apresentada pelo 
Professor Vercil Rodrigues, pers-
crutador do cotidiano das almas”, 

O prazo de prescrição da execu-
ção da pena começa a contar quando 
a sentença transita em julgado tanto 
para a defesa quanto para a acusação, 
de acordo com o entendimento da 5ª 
Turma do Superior Tribunal de Jus-
tiça, que já orienta as instâncias in-

feriores. Apesar de a lei ser expressa, 
ao prever que o início da contagem do 
prazo é a partir do trânsito em julgado 
para a acusação, a decisão do STJ de-
fine que só quando a defesa também 
perde a possibilidade de recorrer é que 
a pena aplicada pode ser executada.

Em entrevista ao jornal O Glo-
bo, o secretário nacional de Políticas 
sobre Drogas, Pedro Abramovay, 
defendeu a aprovação de um pro-
jeto que prevê o fim da prisão para 
pequenos traficantes, ou seja, os que 
atuam apenas para sustentar o pró-

prio vício. Segundo ele, a legislação 
atual faz com que os já superlotados 
presídios do país fiquem ainda mais 
abarrotados. Ainda de acordo com 
Abramovay, dos 70 mil presos nos 
últimos quatro anos, 40 mil são pe-
quenos traficantes.

A Efetividade dos Direitos 
Fundamentais no Mercosul 

e na União Européia

Vercil Rodrigues, lança a 2ª 
edição do Análises Cotidianas

STJ muda o prazo de prescrição 
da execução da pena

Pequenos traficantes

declara o professor Paulo Bomfim.
O autor da obra Vercil Ro-

drigues é jornalista-fundador do 
jornal, revista e editora de livros 
Direitos; bacharelando em Direi-
to, historiador pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC); 
Especialista em História Regio-
nal, em Gestão Escolar e Docên-
cia do Ensino Superior. Autor do 
livro Breves Análises Jurídicas 
(Direitos Editora) e Professor de 
História da Rede Estadual de En-
sino da Bahia. 

TELENTREGA:

3215-4442
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Direito Processual do Trabalho
1- Com relação às provas no 

processo do trabalho, assi-
nale a alternativa correta.

a) As testemunhas devem ser ne-
cessariamente arroladas pelas 
partes dentro do prazo estabele-
cido pelo juiz, a fim de que se-
jam notificadas para compareci-
mento à audiência.

b) Cada uma das partes não pode 
indicar mais de três testemu-
nhas, inclusive nas causas su-
jeitas ao procedimento sumarís-
simo, salvo quando se tratar de 
inquérito para apuração de falta 
grave, caso em que este número 
pode ser elevado a seis.

c) Na hipótese de deferimento de 
prova técnica, é vedada às par-
tes a apresentação de peritos 
assistentes.

d) Nas causas sujeitas ao procedi-
mento sumaríssimo, somente 
quando a prova do fato o exigir, ou 
for legalmente imposta, será de-
ferida prova técnica, incumbindo 
ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o 
objeto da perícia e nomear perito.

2- Com relação às despesas pro-
cessuais na Justiça do Tra-
balho, assinale a afirmativa 
correta.

a) As entidades fiscalizadoras do 
exercício profissional, em face 
de sua natureza autárquica, são 
isentas do pagamento de custas.

b) As custas devem ser pagas pelo 
vencido, após o trânsito em 
julgado da decisão. No caso de 
recurso, estas devem ser pagas 
e comprovado o recolhimento 
dentro do prazo recursal.

c) O benefício da gratuidade de 
justiça não pode ser concedido 
de ofício pelo juiz, devendo ser 
necessariamente requerido pela 
parte interessada.

d) A responsabilidade pelo paga-

mento dos honorários periciais 
é da parte sucumbente na pre-
tensão objeto da perícia, ainda 
que beneficiária da gratuidade 
de justiça.

3- Com relação à execução 
trabalhista, assinale a 
afirmativa correta.

a) A execução deve ser impulsio-
nada pela parte interessada, 
sendo vedado ao juiz promovê-
la de ofício.

b) O termo de compromisso de 
ajustamento de conduta firmado 
perante o Ministério Público do 
Trabalho, para que possa ser exe-
cutado no processo do trabalho, 
depende de prévia homologação 
pelo juiz que teria competência 
para o processo de conhecimento 
relativo à matéria.

c) Conforme disposição expressa na 
Consolidação das Leis do Traba-
lho, considera-se inexigível o títu-
lo judicial fundado em lei ou ato 
normativo declarados inconsti-
tucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal ou em aplicação ou inter-
pretação ti das por incompatíveis 
com a Constituição Federal.

d) Garantida a execução ou penho-
rados os bens, é de 10 (dez) dias 
o prazo para o executado apre-
sentar embargos à execução, ca-
bendo igual prazo ao exequente 
para impugnação.

4- Assinale a alternativa que 
apresente requisitos intrín-
secos genéricos de admissi-
bilidade recursal.

a) Capacidade, legitimidade e in-
teresse.

b) Preparo, interesse e representa-
ção processual.

c) Representação processual, pre-
paro e tempestividade.

d) Legitimidade, tempestividade e 
preparo.

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

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

CCJ aprova proposta que muda regra 
para escolha de ministros do STF

A CCJ (Comissão de Constitui-
ção e Justiça) aprovou na quarta-
feira a PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) do deputado Anto-
nio Carlos Pannunzio (PSDB-SP) 
que estabelece a alternância entre 
o presidente da República e o Con-
gresso Nacional na escolha dos mi-
nistros do STF (Supremo Tribunal 
Federal). No caso do Congresso, a 
escolha deverá ser feita pela maio-

ria absoluta de seus integrantes. 
O relator, deputado Antonio Car-
los Biscaia (PT-RJ), apresentou 
parecer pela admissibilidade da 
matéria. Também foram aprova-
das outras seis PECs sobre o mes-
mo assunto. A matéria ainda será 
analisada por comissão especial e, 
depois, será votada em dois turnos 
pelo plenário. 

(Agência Câmara)

O Jornal do Brasil publicava nos fins de 
semana, uma reportagem no estilo perguntas 
e respostas sintéticas, rápidas, e perguntava, 
por exemplo, qual o autor preferido pelo en-
trevistado, ou o livro predileto, e se homem o 
entrevistado, qual a parte do corpo feminino 
o atraia mais. Entre as perguntas, uma era 
mais presente: você prefere o anoitecer ou o 
amanhecer? Não me lembro mis qual a pre-
dileção declarada pelos entrevistados, sempre 
pessoas de destaque na sua área de atuação, 
fosse um ator, um escritor, um artista plásti-
co, por exemplo. 

A lembrança daquela coluna que deixou 
de existir há alguns anos, voltou à minha 
cabeça no domingo passado quando, ao anoi-
tecer, deixei o livro que estava lendo, pus o 
jornal de lado (sempre leio algumas publica-
ções ao mesmo tempo, visitando ora uma ora 
outra, sem critério determinado), e fui até a 
varanda, admirar o anoitecer, o cair do sol, e, 
sobretudo o recorte das árvores distantes e 
de uma casa de fazenda plantada a uns pou-
cos quilômetros de distância, no meio de um 
morro e cercada de mangueiras, coqueiros e 
outras fruteiras.

Desde muito tempo o anoitecer me trouxe 
uma certa nostalgia, quase tristeza, de modo 
que sempre preferi ficar em casa, ler, ver um 
filme, afastando a visão e o sentimento do 
anoitecer, esperando que a noite apagasse 
com a escuridão todo aquele sentido de uma 
dor anímica inexplicável, para a qual nunca 
encontrei uma razão. No domingo a que me 
referi, todavia, a nostalgia chegou a me esma-
gar todos os demais pensamentos, a afastar 
qualquer alegria, o por do sol cobria também 
de solidão a minha alma, escurecia qualquer 

outra sensação, desde que fosse boa. Era só 
amargor, mas não consegui arredar-me dali 
até que a sombra cobriu tudo até desaparecer 
as figuras projetadas no horizonte recortando 
o céu, quando despertei daquele “coma” inex-
plicável , mas bem presente e quase palpável. 
Eu, ali na varanda do piso superior de minha 
casa, plantado no chão vivendo a solidão e a 
tristeza do por do sol, aguardando a escuridão 
dominar toda a paisagem.

Contraditoriamente, a escuridão total 
despertou-me (não havia luar), e ao “acordar” 
e perceber o inteiro desaparecimento da luz do 
sol, surpreendi-me com o acender das luzes do 
jardim que funcionam sob o sistema fotoelé-
trico. Voltei, então para poltrona que me abri-
ga a maior parte do tempo que estou em casa e 
retomei as leituras deixadas pouco antes. Não 
consegui reiniciar as leituras logo, porque me 
lembrei , então do amanhecer, que é a minha 
hora preferida do dia. O amanhecer, o iniciar 
de um novo dia, o nascer do sol espancando a 
escuridão, as expectativas nascentes, o renas-
cer das esperanças, o moimento da criação de 
novos projetos e sonhos a serem realizados.

Voltei agora em definitivo, às leituras, e lá 
fiquei distraindo-me, fosse com as notícias e co-
mentários dos jornais, fosse com a releitura de 
O Processo, de Kafka, até adormecer e recolher-
me sob os cobertores até o novo amanhecer com 
suas novas esperanças, novos sonhos...

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  

Anoitecer

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

Resolução editada pelo  CFM (Conselho 
Federal de Medicina) permite a retirada de 
mamas, ovários e útero de transexuais em 
qualquer hospital público ou privado. As ci-
rurgias para remoção de útero de transexu-
ais começarão a ser feitas pelo  SUS (Siste-
ma Único de Saúde) no estado de São Paulo 
no fim de janeiro. 

O atendimento aos interessados será fei-
to pelo Ambulatório de Saúde Integral para 
Travestis e Transexuais do Centro de Re-
ferência e Treinamento em Doenças Sexu-
almente Transmissíveis. Após exames ini-
ciais, os pacientes serão encaminhados para 
o Hospital Pérola Byington, onde será feita 
a histerectomia (retirada do útero). 

O hospital será capaz de fazer até 100 
histerectomias por ano. A Secretaria de 
Saúde do estado informou que os transexu-

ais terão atendimento personalizado, com 
quartos individuais e equipe treinada para 
lidar com as demandas específicas dessa po-
pulação. A secretaria também planeja ini-
ciar o atendimento dos transexuais para a 
cirurgia de retirada de mama. Ainda será 
escolhido um hospital de referência para a 
mastectomia em transexuais.

 Resolução - O CFM aprovou resolução 
sobre a assistência a transexuais no Bra-
sil em setembro de 2010. De acordo com o 
conselho, transexual é o portador de desvio 
psicológico permanente de identidade sexu-
al. Apenas a retirada de mamas, ovários e 
útero, no caso das mulheres que se sentem 
homens, foi permitida porque o tratamento 
de neofaloplastia (construção do pênis) só é 
permitido em caráter experimental. (Agên-
cia Brasil)

RESOLUÇÃO

Transexuais poderão usar o SUS
para remover mamas, ovários e útero



No dia 13 de dezembro de 2010, o Desem-
bargador Federal Vladimir Souza Carvalho, 
do Tribunal Região Federal da 5ª Região, con-
cedeu liminar em que decidiu pela inconstitu-
cionalidade da realização do Exame de Ordem 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ao 
que se extrai dessa decisão liminar, a OAB não 
detém prerrogativa para conceder efetivo di-
reito de exercício da profissão (advocacia).

Por certo que a OAB irá recorrer, antes 
mesmo da decisão de mérito da ação em co-
mento. E ainda mais certo que tal questão irá 
findar no Supremo Tribunal Federal que deve-
rá, assim, se manifestar sobre a matéria.

Não poderia ser diferente. Afinal, o desdo-
bramento advém de norma constitucional de 
eficácia contida, além do que, tal decisão li-
minar do TRF da 5ª Região já alinha, em seu 
bojo, princípio constitucional ao afirmar que: 
“no enfrentamento da matéria, excluí-se o fato 
de ser a única profissão no país, em que o de-
tentor do diploma de Bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais, ou do Bacharel em Direi-
to, para exercê-la, necessita se submeter a um 
exame, circunstância que, já de cara, bate no 
princípio da isonomia”.

No dia 16 de dezembro de 2010, o Presiden-
te Nacional da OAB, Ophir Cavalcante, assim 
se posicionou em nota quanto ao que restou de-
cidido em caráter liminar: “é uma decisão que 
está na contramão da história, na contramão 
da qualidade do ensino jurídico”. Cavalcante, 
em defesa do Exame de Ordem e sua constitu-
cionalidade, assim qualificou a decisão: “é vi-
rar as costas para a realidade, é virar as costas 
para o mau ensino que se pratica no Brasil”.

E, conforme previsto, Cavalcante afirmou 
que: “não vai descansar enquanto não for re-
formada essa decisão. Vamos [OAB] usar de 
todos os recursos necessários para atacar essa 
liminar e tenho certeza que o Supremo Tribu-
nal Federal vai julgar esse caso e colocar uma 
pá de cal definitiva nessa questão ainda no 
próximo ano”.

O Presidente da OAB da Seção de São 
Paulo, Luiz Flávio Borges D´Urso, no dia 20 
de dezembro de 2010, também defendeu em 
nota que o Exame de Ordem se torna necessá-
rio diante: “do rebaixamento da qualidade do 
ensino jurídico no Brasil”. E assim completou 
sua defesa contra a inconstitucionalidade do 
referido Exame de Ordem: “Mais do que ba-
charéis formados que lamentavelmente não 
sabem conjugar um verbo, não dominam o uso 
do plural, quem ingressa no mercado para atu-
ar como advogado, para cuidar do patrimônio, 
da honra, da liberdade e da vida do cidadão, 
precisa ter uma qualificação mínima desejável 
para bem atender essa confiança que lhe é de-
positada. Daí, a necessidade do Exame de Or-
dem, que não é um difícil, mas é criterioso e no 
qual só passa aquele bacharel que apresentar 
condições de exercer bem a advocacia”.

Pois bem, o art. 5º, inciso XIII, da Consti-
tuição Federal assim dispõe: “é livre o exercí-
cio de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer”. Em sendo assim, foi aprovada 
legislação reguladora do exercício da advoca-
cia com a OAB em defesa e, portanto, imposi-
ção do referido Exame de Ordem.

Ainda que o Ministério da Educação de-
tenha a competência para a autorização, re-
conhecimento e recredenciamento dos cursos 
jurídicos no país, é bem verdade que a OAB 
participa de cada um desses processos, e ain-
da que o faça de forma opinativa, sabe-se que 
desempenha tal função de forma por demais 
contundente.

Assim, se em cada processo de autorização, 
reconhecimento e recredenciamento dos cur-
sos jurídicos no país a “última palavra” ainda 
é do Ministério da Educação, e não da OAB, 
resta ilógico permitir que uma “prova de co-

nhecimentos mínimos” da OAB determine, ao 
final da graduação, o efetivo direito ao exercí-
cio da profissão (advocacia).

Em outras palavras, é plausível que o de-
tentor de diploma de instituição devidamente 
regular frente ao Ministério da Educação nos 
referidos processos retromencionados, com 
participação, repita-se, contundente da OAB, 
detenha o direito de exercer a profissão advo-
catícia sem realização de qualquer “avaliação” 
tal qual o Exame de Ordem. 

Aparentemente, a OAB de partícipe (quan-
to à competência) é, em verdade, a protagonis-
ta ao “passar a rasteira no Ministério da Edu-
cação” com a exigência do referido Exame de 
Ordem como requisito para o efetivo exercício 
da advocacia. 

Caso os tribunais decidam pela constitucio-
nalidade do Exame de Ordem, a despeito da 
falta de lógica ou distribuição de competências 
sobre a matéria, a OAB deterá, de forma dife-
renciada e exclusiva, a prerrogativa de conceder 
o direito ao exercício da profissão advocatícia.

Diante da concretização de tal situação (e 
argumentos hermenêuticos e políticos existem 
para tanto), seria, portanto, defensável que todos 
os advogados, sem exceção, de forma contínua e 
processual, fossem permanentemente avaliados 
quanto ao “mínimo para o exercício da advoca-
cia”, sob pena de suspensão do exercício da sua 
profissão (advocacia) até efetiva aprovação. 

Por certo que afastada a nítida inconstitucio-
nalidade e dobrada a lógica de qualquer homem 
médio, deveria a OAB, portanto, “terminar o 
serviço” que, nos moldes estruturados, a referi-
da avaliação “deixa pela metade”. Seria interes-
sante assim que todo advogado realizasse o tal 
Exame de Ordem, periodicamente. Todos, sem 
exceção. Do Presidente Nacional da OAB, das 
suas Seções, respectivos Conselheiros etc... 

Dessa forma, todo advogado, independente-
mente da idade ou títulos, realizaria o tal Exame 
de Ordem, periodicamente, com sua 1ª fase em 
todas as áreas do direito atualmente exigidas, 
sem qualquer consulta legislativa e, caso o advo-
gado não lograsse êxito na 2ª fase, tivesse que re-
alizar a 1ª fase novamente, com o custo integral 
da inscrição, até a devida aprovação e compro-
vação (ou manutenção) dos tais “conhecimentos 
mínimos” para o exercício da advocacia.

Sendo certo que até a efetiva aprovação, e 
em proteção ao cidadão brasileiro, o advogado 
fosse impedido de exercer a advocacia por sus-
pensão do referido direito.

Ao menos encontraríamos alguma lógica 
dentro da total e completa inconstitucionalida-
de e irracionalidade educacional do Exame de 
Ordem permeada por tantas incongruências. 
Afinal, todos os advogados se submeteriam ao 
Exame de Ordem de forma periódica não só 
para iniciar o exercício da profissão, mas para 
se manter (também como controle qualitativo, 
portanto), na advocacia.

Ao tempo que a OAB, dessa forma, seria 
exemplo de isonomia, moralidade e eficiência 
na regulação do direito ao exercício da profissão 
(advocacia) para o benefício do cidadão brasilei-
ro em sua honra, liberdade e patrimônio etc...

Isonomia, moralidade e eficiência, assim com 
canja de galinha, não faz mal a ninguém. Então 
que sirva aos advogados como um todo, sem dis-
tinções ou exclusões e busque a eficiência quali-
tativa permanente de todos aqueles que desejam 
exercer ou permanecer na advocacia.

Sim, o Exame de Ordem se apresenta in-
constitucional e ilógico, ainda que para de-
monstrar tenha sido necessário utilizar o ar-
gumento ad absurdum!

Por J. Marcello M. Gurgel.
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Macken-
zie e Mestre em Direito Político e Econômico pela Universida-
de Presbiteriana Mackenzie. Advogado e Professor de Direito 
Financeiro e Tributário do Centro Universitário Estácio da 

Bahia, Universo/Salvador e da Unyahna. Salvador – Bahia.

Exame de Ordem 
“em xeque”

prof.marcello.gurgel@gmail.com
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O Poder Judiciário vem abrindo cami-
nho importante em favor do reconhecimen-
to dos direitos de homossexuais. A cada 
dia, temos notícias de decisões de grande 
relevância proferidas em vários Estados e 
municípios do Brasil. Podem não ser deci-
sões dominantes nem exatamente aquelas 
que o segmento GLBT espera, mas, com 
certeza, a soma delas nos demonstra uma 
tendência de se conceder aos homossexu-
ais o direito à igualdade. É um direito ga-
rantido pela Constituição Federal, porém 
inúmeras vezes não praticado por pessoas 
físicas, jurídicas e até mesmo pelos órgãos 
governamentais.

No último dia 3 de abril, o Superior 
Tribunal de Justiça voltou a discutir um 
dos aspectos dessa polêmica questão. Não 
se discutiu a possibilidade jurídica da 
existência das uniões estáveis entre pes-
soas do mesmo sexo (o que não está pre-
visto em nossas leis, porém não é vedado) 
– discutiu-se a possibilidade de as relações 
homoafetivas serem analisadas em varas 
de família.

O que se vê na realidade é que muitos 
desses relacionamentos são julgados em 
varas cíveis que, normalmente, tratam de 
relações comerciais e não de relações de 
afeto, familiares.

Essa abordagem é prejudicial aos ho-
mossexuais que acabam por não ter todos 
os seus direitos garantidos. Além de terem 
reforçado, involuntariamente, mais um es-
tigma: o de que não formam uma família e 
sim uma sociedade negocial, como se fosse 
apenas isso que existisse entre o casal. É 
a assunção de que estão à margem da lei 
e que não têm o direito à igualdade. O que 
se viu no STJ foi um empate, tendo dois 
ministros entendido que o assunto deve, 
realmente, ser tratado em varas de famí-

lia e outros dois entendendo que isso não é 
viável, por falta de previsão legal.

Em suma, a discussão é: os relaciona-
mentos homoafetivos, que mantêm inú-
meros casais unidos por muitos anos, são 
questões de família ou societárias? Pode 
ser vista como uma família uma união es-
tabelecida entre pessoas do mesmo sexo 
que vivem nos moldes de uma união es-
tável heterossexual? Ou são eles sócios 
unidos por interesses comerciais, sem que 
exista qualquer manifestação de amor e 
afeto?

Aguarda-se o desempate, que ainda não 
tem data definida para acontecer. É difícil 
prever o voto do ministro responsável pelo 
desempate. Mas uma coisa é certa: obter 
o reconhecimento da obrigatoriedade de o 
tema ser abordado em varas de família por 
dois ministros já indica um bom caminho. 
Se o julgamento for contrário a esse pedi-
do, resta o alento de sabermos que alguns 
ministros pretendem, minimamente, fazer 
com que se leve mais a sério um segmen-
to que é visto como marginal, pelo menos 
no que diz respeito à nossa legislação, pelo 
próprio Poder Judiciário.

Além disso, com certeza, juízes e de-
sembargadores que se mantinham atôni-
tos até hoje diante da obrigação de julgar 
casos semelhantes àquele que motivou 
o debate no STJ, terão estímulo e emba-
samento em votos de dois ministros que 
representam o que há de, como o próprio 
nome diz, superior na estrutura de nosso 
sistema judiciário.

Por Sylvia Maria Mendonça do Amaral.
Advogada especialista em Direito de Família e Sucessões 
do escritório Mendonça do Amaral Advocacia, autora 
do livro “Manual Prático dos Direitos de Homossexuais 

e Transexuais” e editora do site Amor Legal

Além do negócio – relação 
gay deve ser analisada 
em varas de famílias

  sylvia@smma.adv.br 

O CNJ criou um grupo de trabalho 
para apresentar propostas para a criação 
de um regime de custas para o Poder Ju-
diciário. Hoje, os tribunais estaduais ado-
tam diferentes critérios para a fixação das 
custas. A presidência da comissão ficou 
com o conselheiro Ives Gandra Martins 
Filho (foto), ministro do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho).

Segundo o coordenador do grupo de 
trabalho, Jefferson Kravchychyn, a ado-
ção de diferentes requisitos para estabe-
lecer as custas judiciais acaba provocan-
do distorções no Judiciário. Segundo ele, 
o Departamento de Pesquisa Judiciária, 
órgão do CNJ, chegou a constatar contra-
dições no atual sistema de cobrança de 
custas pelos tribunais estaduais. Os va-
lores são mais altos em Estados mais po-
bres e de menor renda per capita, e cau-
sas de menor valor custam relativamente 
mais do que as de valor elevado.

“As diferenças dos valores entre os 
Estados são muito grandes”, disse Jeffer-
son Kravchychyn. O custo alto das ações, 
segundo ele, pode ter reflexo negativo na 
arrecadação do Judiciário: muitas pesso-
as que poderiam pagar se o valor fosse 
mais acessível recorrem à Justiça gratui-
ta. Com o estabelecimento de uma políti-
ca para a cobrança, ele acredita na possi-
bilidade de o Judiciário arrecadar mais.

O CNJ pretende discutir com todos os 
tribunais, levantar as peculiaridades dos 
Estados e traçar uma proposta conjunta. 
“A ideia não é fazer nada de cima para 
baixo, mas trabalhar com os tribunais”, 
explicou. A discussão deve envolver tam-
bém o aumento dos repasses do Executivo 
para custear o Judiciário.

O grupo de trabalho - criado pela por-
taria 232 do presidente do CNJ e do STF, 
ministro Cezar Peluso, em 20 dezembro 
- terá 180 dias, prorrogáveis por igual 
prazo, para apresentar suas conclusões. 
(Assessoria de imprensa do CNJ).

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CNJ quer padronizar regime 
de custas judiciais no país
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O direito digital é uma evolução 
do direito dentro da sociedade digi-
tal. Ele considera que as pessoas, 
cada vez mais, se relacionam por 
ambiente não-presencial. Por conta 
disso, está tudo mais documenta-
do porque, ao invés de ficar falan-
do de ser prova oral, por exemplo, 
são mais provas escritas – o e-mail, 
o torpedo, o acesso na internet. Ele 
também considera que as testemu-
nhas são mais as máquinas do que 
as pessoas.

O ordenamento jurídico passa a 
ter uma questão das próprias fron-
teiras que não são mais físicas, são 
informacionais. Então, ele exige 
uma colaboração internacional para 
investigação de alguns casos, princi-
palmente nos casos de crimes eletrô-
nicos. O direito evolui à medida que 
a sociedade evolui. 

Estamos vivendo a terceira revo-
lução. A primeira foi a agrícola (ten-
do como base da riqueza, a terra); a 
segunda foi a industrial (trazendo os 
bens de produção e o capital); e a ter-
ceira é a do conhecimento cujo mo-
delo de riqueza é a informação que 
está nos dados. Cada uma dessas re-
voluções trouxe fatores relevantes e 
importantes para o direito, desde a 
propriedade privada até as questões 
digitais, e este direito não abrange o 
que está para trás. Ele só amplia e 
atualiza conforme as nossas condu-
tas. As leis do mundo real se aplicam 
ao virtual e, em algumas situações 
em que ainda não tinham sido pre-
vistas em lei, o indivíduo tem a ela-
boração de projetos de lei para atua-
lizar o código. 

No Brasil, o direito digital passou 
a ter mais relevância mesmo com o 
surgimento da internet, por volta de 
1994, com a lei geral que estabeleceu 
os provedores, mas, internacional-
mente, ele era conhecido como Com-
puter Law. Então, em torno de 1957, 
quando foram gerados os primeiros 
mainframes de computador, muitos 
negócios passaram a ser mais com-
putacionais. Um exemplo é o merca-
do financeiro. Algumas indústrias e 
estabelecimentos – como os bancos 
– há muito tempo precisam e fazem 
uso de recursos computacionais. 
Só que era algo restrito destas in-
dústrias e não era para o acesso de 
qualquer indivíduo. Na verdade, a 
semente do direito digital nasce com 
a própria computação, só que deixa, 
até mesmo internacionalmente, de 
ser chamado de Computer Law para 
ser o Ciber Law, no sentido mais de 
cibernético, porque, na hora em que 
toda a sociedade se conecta, aumen-
ta a possibilidade de riscos, de inci-
dentes. São pessoas físicas se rela-
cionando. Um problema só do mundo 
real entra no virtual.

Nos últimos 15 anos, houve um 

crescimento relevante do direito di-
gital no Brasil. Mas, em nível acadê-
mico, ainda não é uma disciplina en-
sinada nas faculdades jurídicas. Até 
as faculdades de tecnologia, de ciên-
cias da informação, dão muito mais 
o assunto do que a jurídica. Não sei 
por que as faculdades jurídicas do 
País têm relegado a segundo, tercei-
ro plano esse importante segmento 
do direito. O direito digital é multi-
disciplinar: trata do direito civil, au-
toral, criminal, constitucional, então, 
na verdade, ele tem que ser ensinado 
em todas as disciplinas. Enquanto 
que numa faculdade de administra-
ção, de tecnologia, de marketing, 
cria-se uma disciplina à parte, na de 
direito deve-se entrar como matéria 
dentro de todas as disciplinas, não é 
um direito separado. Por isso é mais 
comum nas grades curriculares dos 
cursos de pós-graduação e muitos 
dos alunos que se formam em direito 
já apresentam trabalho de conclusão 
de curso em temas do direito digital, 
por ser mais atual e estar mais pró-
ximo da realidade deles. 

Corre-se o risco de o operador do 
direito se formar, hoje, de maneira 
muito desatualizada. Pode não saber 
coletar uma prova eletrônica e, para 
qualquer caso na justiça, ele vai ter 
que saber. Por exemplo, vai ter que 
saber que o e-mail original é o eletrô-
nico, e o impresso, a cópia.

Não há uma lei específica do di-
reito digital no Brasil, mas, entre 
os projetos em andamento sobre o 
e-commerce, sobre e-mail/marketing 
e spam, tem um que está bastante 
avançado acerca dos crimes eletrô-
nicos, em fase final de aprovação 
no Congresso Nacional. Ele aborda 
como crime o ato de criação de vírus 
para computador que, até então, não 
era previsto no código penal brasilei-
ro, entre outros.

Na esperança de que as facul-
dades de direito do País passem a 
adotar em seu projeto pedagógico o 
direito digital, ficamos com a frase 
da advogada e especialista na área 
e autora do livro “Direito Digital”, 
Patrícia Peck Pinheiro: “Por levar 
em conta um ambiente não-presen-
cial, o direito digital derruba fron-
teiras físicas e levanta a questão 
das fronteiras informacionais. Po-
rém, não podemos perder de vista 
uma questão fundamental: a im-
portância da educação para o apri-
moramento das aplicações do tema 
no mundo real”.

Direito Digital

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

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.
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48- Ao advogado jovem recomenda-se, o que para os 
tarimbados já de há muito

sabido: não financiar despesas processuais, não se 
associar, economicamente, materialmente ao cliente.

49- É indispensável ao advogado moderno a com-
pleta familiaridade e o pleno domínio da informática.

50- Mandam a experiência e o bom senso que o 
advogado não atenda clientes em sua residência, pes-
soalmente ou por telefone, salvo casos de urgência, 
excepcionais, sob pena de fazer de sua casa um pro-
longamento do escritório. Se não for assim, estarás re-
nunciando à tranqüilidade, tua e de tua família, e do 
repouso destinado a refazer tuas energias.

51- Saiba jovem causídico que o Estatuto da Advo-
cacia (Lei nº 8906/94, art. 32)

Responsabiliza os advogados por ato que, no exercício 
profissional, praticar com dolo ou culpa. Como prestador 
de serviço, sujeita-se à mesma responsabilidade, nas mes-
mas hipóteses de conduta (CDC, art. 14, Parágrafo 4º).

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim.

1 -  Actio Exhibendum = ação para fins de exibir. Ação 
para exigir a apresentação, juízo.

2 -  Actio Judicati = Ação de coisa julgada. Ação 
(execução de) sentença transita  ou transitada em 
julgado.

3 -  Ad Absurdum = Por absurdo.
4 -  Ad Nutum = Condição unilateral de revogação ou 

anulação do ato. Segundo o arbítrio, livremente.
5 - Animus Adiuvandi = Intenção de ajudar.
6 -  Benigna Interpretatio = Interpretação segundo à 

equidade.
7 -  Corpus Iuris Civilis = Trabalhos legislativos 

elaborados durante o reinado do imperador 
romano Justiniano (Instituta, Pandectas, Código e 
Novelas).

8 -  Caput = Cabeça; parte de abertura de um 
documento ou dispostitivo de lei.

9 -  De Iuri Condendo ou Constiuendo = Do direito a 
ser constituído.

10 - Ex Cathedra = Do alto da cadeira; exprimir-se 
como catedrático

11 - Facio Ut Facias = faço se fozeres
12 -  Non Liquet = Não esclarecido
13 - Pro Labore = Pelo trabalho
14 - Punctum Saliens = Ponto principal.
15 - Capitas = Cabeça

Concursos previstos para 2011 
devem oferecer 40,2 mil vagas

O número de vagas previstas 
em 2011 em ao menos 60 concursos 
públicos de nível federal e estadual, 
além de prefeituras de capitais, che-
ga a 40.264, segundo levantamento 
feito pela reportagem, sem contar 
as instituições que lançarão concur-
sos para cadastro de reserva, isto é, 
quando os aprovados são chamados 
conforme a necessidade do órgão.

Entre as vagas levantadas estão 
cargos que foram criados e oportu-
nidades que já foram autorizadas 
ou aguardam autorização dos res-
pectivos órgãos competentes.

Para este mês está previsto 
o edital dos Correios. O concurso 
lançado no ano passado para 6.565 
vagas acabou cancelado após briga 
judicial. A assessoria da estatal in-
formou que o novo concurso deverá 
oferecer mais oportunidades do que 
o que não foi realizado.

Ainda no começo do ano deve 
ser lançado o edital do concurso do 
Banco do Brasil para formação de 
cadastro de reserva para escriturá-
rio, de acordo com a assessoria de 
imprensa. Os estados que serão con-
templados não foram informados.

Entre os concursos mais espera-
dos do ano, além dos Correios e do 
Banco do Brasil, estão os do Institu-

to Nacional do Seguro Social (INSS), 
Polícia Federal, Petrobras, Senado 
e Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC). Os do INSS e da PF ainda 
aguardam autorização do Minis-
tério do Planejamento para lançar 
os editais, a exemplo da Defensoria 
Pública da União e do Ministério 
da Fazenda, que também deverão 
abrir seleções em 2011.

Em alguns concursos a orga-
nizadora já está definida, como é 
o caso do Instituto Rio Branco, da 
EBC e do Tribunal Regional do Tra-
balho do Rio de Janeiro.

No nível federal, o Ministério 

do Planejamento prevê que 19,6 
mil vagas serão preenchidas por 
meio de concurso público neste 
ano, sendo 1.689 vagas de concur-
sos já em andamento, 11.712 vagas 
para novos concursos, 2.651 vagas 
para substituição de terceirizados e 
3.620 novos cargos dependentes de 
aprovação no Congresso Nacional.

De acordo com o Secretário de 
Gestão do ministério, Tiago Fal-
cão, a programação de concursos 
para 2011 leva em consideração a 
possibilidade de 10 mil aposenta-
dorias ao ano no Poder Executivo 
Federal. 

Deve começar a tramitar já no início do ano legis-
lativo um projeto de lei de iniciativa do Poder Executi-
vo que propõe alterações no Código de Processo Penal 
para disciplinar o processo e o julgamento de crimes 
cometidos contra a propriedade intelectual. O objetivo 
é alterar quatro artigos do CPP, entre eles, um que 
permite ao juiz determinar a destruição dos produtos 
falsificados ou reprodução apreendida antes da decisão 
final pela Justiça.

O PL 8.052, iniciativa do Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria (CNCP), também permite que o 
juiz destine os equipamentos apreendidos que foram 
utilizados na confecção do produto pirateado à Fazen-
da Nacional. Lá, eles poderão ser destruídos, incorpo-
rados, por economia ou interesse público, ou doados 
aos estados, municípios, ao Distrito Federal ou, ainda, 
à instituições públicas de ensino e pesquisa ou de as-
sistência social.Outra mudança diz respeito ao modo 
como a apreensão do material é feita. De acordo com 
o projeto, autoridade encarregada deve descrever os 

bens falsificados apreendidos por lote, e não na sua to-
talidade, como ocorre atualmente. 

Para a secretária executiva do CNPC, Ana Lúcia 
Gomes Moraes, o projeto pretende conferir mais trans-
parência, eficácia e celeridade às ações das autorida-
des policiais durante as operações de apreensão dos 
pirateados. “O que muda com o PL é o resultado das 
operações realizadas, pois a legislação como é hoje in-
viabiliza a continuidade das operações de combate à 
pirataria”, afirma.

Segundo o CNCP, para facilitar o trabalho das au-
toridades no combate à pirataria, foram consultadas 
as secretarias de segurança pública dos estados e do 
Distrito Federal, e outros setores como o Ministério 
Público. (a Assessoria de Comunicação do MJ).

PL que propõe
mudança no CPP 
está no Congresso

CONCURSOS PÚBLICOS 



O Direito Sanitário desponta notoria-
mente no Brasil a partir da Constituição 
de 1988. É importante ressaltar que a in-
clusão do direito à saúde na Carta Magna 
advém das mobilizações populares. Não 
sem muita importância foi à articulação 
e atuação dos profissionais da saúde para 
formatar a proposta do Sistema Único de 
Saúde. A inclusão da deste direito fun-
damental na Constituinte representou 
para parcela significativa da população 
brasileira um marco no acesso à saúde 
e recentemente, serviu de modelo para a 
Reforma no Sistema de Saúde dos EUA. 

Antes de 1988, parcela dos brasileiros 
ficava perambulando a procura de aten-
dimento médico e sem aparato legal que 
obrigasse o Estado a prestar o serviço de 
saúde. É notório que a maior parte das pes-
soas no Brasil não tem condições alguma 
de arcar com planos de saúde.  Por sinal, 
estes possuem preços elevados.  E muitos 
dos cidadãos que possuem planos de saú-
de, em certos momentos, especialmente, 
naqueles em que mais precisam, não po-
dem contar com o Plano. Desse modo re-
correm ao Judiciário para ver o contrato 
respeitado, ou, buscam a via da tutela in-
dividual em face do Estado (União, estado 
e/ou município) para resguardar trata-
mento que o plano não cobre.

Mesmo assim, o Direito Sanitário não 
se prende apenas ao contexto social. Não 
obstante, este arcabouço jurídico emana 
as mais variadas normas que são impor-
tantes ao País. Parte delas é responsável 
pela constante melhoria da qualidade de 
vida de grande parte da população brasi-
leira. A observar o avanço no tratamento 
das diversas doenças com a adoção dos 
genéricos. Seu uso possibilitou o acesso 
para um maior número de cidadãos e am-
pliou o número de medicamentos disponi-
bilizados na rede pública de saúde.  

 Engana-se quem pensa que as normas 
da Agência Nacional de Saúde (ANS), da 
Anvisa e tantas outras agências regula-
mentadoras e órgãos que visam garantir 
o acesso à saúde e oferecer as condições 
sanitárias de sobrevivência ao homem 
não os atingem diretamente. Este fenô-
meno é percebido através dos desígnios 
que são sinalizados claramente pela Ad-
ministração Pública, quer sejam através 

de normas quer sejam pela redução dos 
riscos de adquirir doenças ou outros agra-
vos à saúde, além da garantia do acesso 
universal e igualitário às ações e serviços 
públicos de saúde. 

Vale lembrar que, o Direito Sanitário no 
Brasil sofreu forte influência das transfor-
mações ocorridas no mundo e aliado a isto, 
a tendente normatização da saúde quanto 
um direito nos ordenamentos dos diversos 
outros países. Esta forte influência foi de-
corrente da pressão do movimento inter-
nacional de proteção dos direitos humanos 
que provocaram internamente em vários 
países a elaboração de normas jurídicas 
correlatas à saúde individual e coletiva.

 Estas pressões foram significativas 
para os avanços na área de saúde no País 
e sem dúvida alguma, a rede de disposi-
ções legislativas assegura ao cidadão bra-
sileiro e ao estrangeiro que aqui chega, o 
acesso ao Sistema Único de Saúde de for-
ma gratuita e universalizante - uma das 
maiores conquistas do povo brasileiro. E 
a efetividade destas políticas contribuiu 
para a generalizante melhoria de quali-
dade de vida da população brasileira.

Percebe-se assim, como bem assinala 
Fernando Aith que o Direito Sanitário 
trata de um campo jurídico que lida com 
uma das principais riquezas que o ser 
humano possui - a saúde.  Complementa 
que este ramo do direito dentro do orde-
namento jurídico vivencia especialidades 
e singularidade de reunir em si um con-
junto de normas criadas para a proteção 
do direito à saúde no Brasil. 

Para concluir, retoma-se a prestimosa 
contribuição do Direito Internacional na 
proteção da saúde. Depois da II Guerra 
Mundial vários foram os instrumentos 
jurídicos criados para proteger a saúde 
dos indivíduos e de toda a coletividade.  
Os horrores da guerra serviram como 
pressupostos importantes na internacio-
nalização do direito à saúde. Assim, a 
proteção dos direitos humanos ganhou 
uma relevância jamais vista e diversos 
documentos foram materializados com 
preocupação direta ou indiretamente 
para a proteção do Direito à Saúde.

Por Efson Lima.
Acadêmico de Direito da UFBA e Membro do Centro de 

Estudos e Pesquisas Jurídicas (CEPEJ). Salvador – Bahia. 
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CCJ aprova distribuição 
de protetor solar pelo SUS

Câmara aprova 
prorrogação da Lei Kandir

A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou 
um projeto que obriga o Sistema Único de 
Saúde (SUS) a distribuir gratuitamente à 
população protetor solar com fator de pro-
teção 12. Aprovado simbolicamente, o pro-
jeto não estabelece como será feita a distri-
buição. Caberá ao Executivo regulamentar 
o assunto, se o projeto virar lei. Autor do 
projeto, o deputado Lobbe Neto (PSDB-SP) 

disse que a distribuição gratuita do prote-
tor solar será boa para a prevenção ao cân-
cer de pele no país. O custo da medida não 
foi informado. — Vários trabalhadores tra-
balham sob sol a pino, sem proteção. Para 
o governo, será uma economia, porque, em 
vez de tratar a doença, vai prevenir. Hoje, 
algumas empresas já fornecem protetor 
a seus trabalhadores, como os Correios — 
disse Lobbe Neto. 

A Câmara dos Deputados. por 340 votos 
favoráveis, sete contra e duas abstenções, 
emenda ao projeto que prorroga a Lei Kan-
dir. Como a matéria foi alterada, o projeto re-
tornará ao Senado para nova análise. Tam-
bém foi aprovado o regime de urgência para 
a tramitação do projeto que trata da legali-
zação de bingos, mas a votação em plenário 
foi adiada para terça-feira. A urgência para 
votação do projeto de legalização dos bingos 
no país foi aprovada com placar apertado: 
258 votos, sendo que eram necessários 257 

votos. Com receio de problemas no quorum, 
a votação em plenário foi marcada para ter-
ça-feira. Os deputados peemedebistas parti-
cipariam [ontem] à noite de um jantar em 
homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Também ficou para terça feita a 
votação da PEC da Pobreza. Para os estados 
brasileiros a aprovação do substitutivo ao 
Projeto de Lei 352, de 2002, significa o adia-
mento, por mais nove anos, de uma fatura 
de R$ 19,5 bilhões a ser paga às indústrias 
nacionais. 

A Constituição de 
1988 e o direito à Saúde

efsonblima@yahoo.com.br 

Combate à corrupção

Comissão Europeia 
quer criar Justiça 
comum na UE

Mercado comum, Justiça comum. É o 
que está propondo a Comissão Europeia. A 
ideia é que, em disputas comerciais inter-
nacionais dentro da União Europeia, o que 
o Judiciário de um país decidir produza au-
tomaticamente efeitos em todos os outros. 
Hoje, para que isso aconteça, é preciso que a 
Justiça do país onde vai ser aplicada a deci-
são a reconheça. De acordo com a comissão, 
as empresas gastam mais de 48 milhões de 
euros (cerca de R$ 106 mil) por ano nesse 
processo de reconhecimento da decisão. A 
proposta ainda precisa ser votada tanto pelo 
Conselho de Ministros como pelo Parlamen-
to europeu. O presidente da Comissão Euro-
peia, José Manuel Barroso, espera que em 
2013 a mudança proposta seja realidade.

Documento universal
Ainda dentro da proposta de facilitar as 

relações internacionais para os cidadãos da 
União Europeia, a Comissão quer que sejam 
simplificadas as regras de reconhecimento de 
documento de um país em outro. Isso valeria 
para os documentos públicos, como certidão 
de casamento e de nascimento. Foi aberta 
uma consulta pública para que a população 
sugira como aprimorar o processo.

Idade do pijama
Na Europa, a idade média da aposen-

tadoria compulsória dos juízes varia de 63 
anos, no Chipre, a 72, na Irlanda. Em Por-
tugal, uma novidade permite que os juízes 
fiquem mais tempo na magistratura. No 
Tribunal Constitucional de Portugal, os juí-
zes cumprem mandatos de nove anos. Ainda 

que tenha sido nomeado prestes a se aposen-
tar, o magistrado pode ficar no cargo até o 
fim do mandato.

Filhos do pai 1
Um búlgaro foi reclamar à Corte Euro-

peia de Direitos Humanos da legislação do 
seu país que impede que seja questionada 
a presunção de paternidade pelo marido da 
mãe. É que ele morou por anos com uma 
mulher que era casada, mas vivia longe do 
marido. A mulher teve três filhos, o marido 
a distância registrou todos, mas foi o búlga-
ro que criou as crianças. Mais tarde, a mu-
lher largou o amante búlgaro e os três filhos 
para viver com outro. O búlgaro contesta a 
paternidade das crianças e quer registrá-las, 
o que a lei do seu país não permite. Para a 
corte europeia, não há nada errado na legis-
lação nacional. Ele pode tanto pedir a adoção 
das crianças como a guarda delas. Contes-
tar a paternidade, não. Privilégio do marido 
(pelo menos esse)! 

Filhos do pai 2
A mesma corte condenou a Alemanha a 

pagar 5 mil euros (cerca de R$ 11 mil) de in-
denização pelos transtornos causados a um 
nigeriano. Ele teve um caso de dois anos e 
dois filhos gêmeos com uma alemã casada. 
Pouco antes de as crianças nasceram, a mu-
lher cortou relações com o amante e, junto 
com seu marido, impediram o nigeriano de 
ver as crianças. A proibição foi reforçada por 
decisões das cortes alemãs, baseadas na fal-
ta de laços afetivos entre o pai biológico e os 
filhos. Já na Corte Europeia de Direitos Hu-
manos, o entendimento foi que esses laços 
nunca existiram não por falta de vontade do 
pai e, por isso, ele não podia ser impedido de 
ver os filhos. 

O ministro da Controladoria-Geral 
da União, Jorge Hage, reconduzido por 
Dilma Rousseff ao cargo, garante que o 
Brasil avançou no combate à corrupção. 
Hage, porém, reclama da falta estrutura 
de sua pasta, diz que trabalha no “limi-
te do limite” e cobra mais investimentos 

do governo no combate à corrupção. Para 
ele, a falta de punição é o calcanhar de 
aquiles do combate à corrupção. “Coloca-
mos para fora 2.800 servidores. Mas a po-
pulação continua cobrando porque quer 
ver o corrupto na cadeia.” 

(Folha de S.Paulo).

DIREITO - ADMINISTRAÇÃO - ECONOMIA - CONTABILIDADE

Funcionamento: das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

DIREITO INTERNACIONAL
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LEGISLATIVO

Câmara aprova orçamento
e entra em recesso 

Depois de muitas discussões 
a Câmara de Vereadores de Ita-
buna aprovou o Orçamento Mu-
nicipal para o ano de 2011. Or-
çado em 400 milhões e 624 mil 
reais.  

Para o presidente da Câma-
ra de Itabuna, Ruy Machado, a 
suplementação de 30% concedida 
pelos vereadores dará ao prefei-
to Capitão Azevedo condições de 
trabalhar nesses seis primeiros 
meses do ano. “Se for necessá-
rio ampliaremos esse percentu-
al conforme as necessidades do 
município e as ponderações dos 
integrantes do Legislativo”, disse 
Ruy. Apenas três vereadores não 
estiveram presentes nas sessões 
dessa semana: Roberto de Sou-

za, Raimundo Pólvora e Clovis 
Loyola. Todos justificaram a au-
sência. 

 Outros projetos relevantes 
que estavam pendentes na Casa 
também foram discutidos e apro-
vados. Um deles, da iniciativa do 
vereador Ricardo Bacelar prevê a 
adaptação de vias públicas, bem 
como de edificações públicas e 
privadas que permitam acessibi-
lidade para a locomoção de pesso-
as com necessidades especiais. 

Outro projeto de destaque 
aprovado foi o que trata do Refis 
Municipal, que teve o seu prazo 
prorrogado de janeiro para 28 
de fevereiro de 2011. A doação 
de um imóvel do município para 
uma entidade assistencial (Casa 

das Crianças e Idosos Carentes) 
também esteve em pauta e igual-
mente aprovado. 

Um projeto que também foi 
aprovado,  é de iniciativa da Câ-
mara e  trata da revisão de remu-
neração dos agentes públicos do 
Poder Legislativo de Itabuna. O 
objetivo é devolver aos agentes o 
poder aquisitivo, tendo em vista as 
inflações de 2009/2010. O projeto 
foi elaborado pois a LDO de 2011 
determina que seja  destinado re-
curso financeiro para essa revisão.

Depois dessas primeiras ses-
sões de votações sob a presidên-
cia do vereador Ruy Machado, o 
Legislativo entra em recesso e os 
trabalhos só serão reiniciados no 
próximo dia 15 de fevereiro.  

1 – Afastei-me do serviço 
durante quatro meses no ano 
de 2008 por conta de uma hér-
nia de disco. Na ocasião, rece-
bi auxílio-doença acidentário. 
A minha empregadora, entre-
tanto, não recolheu o FGTS 
correspondente a este período. 
Ele é devido? Carlos Castro

Resposta: Tendo o Sr. Car-
los Castro se afastado por quatro 
meses do ano de 2008 do trabalho, 
para tratamento médico em razão 
de acidente do trabalho, são devi-
dos os recolhimentos das parcelas 
do FGTS, pois a Lei nº. 8.036/90, 
em seu artigo 15, parágrafo 5º, 
preconiza que o depósito de FGTS, 
correspondente a 8% (oito por cen-
to) da remuneração paga ou devida 
a cada trabalhador, é obrigatória, 
inclusive por licença por acidente 
do trabalho.

2 – Antes da definição de 
um recurso oposto à decisão 
que indeferiu meu pedido de 
aposentadoria, eu solicitei no-
vamente o benefício à Previ-
dência Social, porque adquiri 
novos documentos. Existe al-
gum impedimento neste proce-
dimento? Pedro Martins.

Resposta: Não existe nenhum 
impedimento de novo requerimen-

to administrativo nestas condi-
ções, uma vez que este novo pedido 
estará instruído com mais elemen-
tos probatórios que iram caracteri-
zar os requisitos necessários para 
concessão do benefício pleiteado. 
Podendo, também, com a comu-
nicação de decisão do primeiro 
requerimento, na via judicial com 
estes novos documentos ter êxito 
na concessão do benefício de apo-
sentadoria. Entendo, ser este o 
melhor caminho, pois o Sr. Pedro 
Martins poderá pleitear além da 
concessão do benefício de aposen-
tadoria, o pagamento de todas as 
parcelas mensais vencidas acresci-
das de atualização monetária e ju-
ros legais desde o dia do primeiro 
requerimento administrativo.

Por Marcos Conrado
Advogado, Especialista em Advocacia Previden-

ciária e Diretor-fundador da Marcos Conrado 
Advocacia. Itabuna – Bahia.

Os interessados em enviar 
perguntas sobre o tema Direito 
Previdenciário para o Dr. Mar-
cos Antônio Conrado Moreira, 
encaminhar para direitos@jor-
naldireitos.com.br 


