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Entrevista deputado estadual Augusto Castro

“Itabuna paga caro a
perda da gestão plena”
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blema de Itabuna e da região, como ana-
lisa a sua indicação do secretário Geral-
do Magela?

A.C. -  O grande problema está no fato de 
que Itabuna perdeu a gestão plena da saúde 
e está pagando caro por isso.  O nosso primei-
ro passo será a recuperação da gestão plena 
e hoje, há uma boa perspectiva para a sua re-
tomada. Deveremos ter alguma decisão num 
prazo de 90 dias. É um recurso que deveria 
ser aplicado aqui e está indo para o governo 
do estado, quando Itabuna presta serviços a 
pacientes de mais de 100 municípios e traba-
lha com recursos escassos. Também o Hospi-
tal de Base Luís Eduardo Magalhães precisa 
de mais recursos e de uma reestruturação. O 
objetivo é reverter esse quadro e lutar para 
que o estado devolva a gestão para Itabuna. 
Indicamos o professor Geraldo Magela para 
a Secretaria da Saúde em função do trabalho 
que ele realizou em Teixeira de Freitas, onde 
conseguiu excelentes resultados. Em Itabu-
na, ele vem realizando um levantamento da 
situação e está elaborando um relatório a ser 
encaminhado à Sesab e para outras entida-
des, além do trabalho de devolver a credibi-
lidade à gestão dos recursos. Além do mais, 
Itabuna pela sua importância e pelo seu por-
te,  precisa de mais recursos inclusive para o 
Hospital de Base, para melhoria da rede de 
serviços já existente  e para a sua ampliação, 
com a criação de novas unidades do PSF. Te-
mos também de fortalecer a Santa Casa de 
Misericórdia e isso não se faz naturalmente 
sem recursos, o que terá de ser negociado com 
o governador Jaques Wagner e a Secretaria 
da Saúde do Estado (Sesab).

JA – A segurança da Bahia é consi-
derada uma das piores do Brasil e Ita-

buna convive com uma epidemia de 
violência com o registro de cerca de 30 
crimes. O que fazer para reverter essa 
situação?

A.C. – A questão da segurança está liga-
da a investimentos, o que passa pelo fortale-
cimento da Polícia Militar e da Polícia Civil, 
bem como pelo reequipamento das unidades 
operacionais, pelo pagamento de melhores 
salários e condições de trabalho. Tudo passa 
pelo aumento dos recursos orçamentários e, 
por isso, pretendemos atuar discutindo o di-
recionamento e a aplicação dos recursos para 
o setor de segurança. Vou solicitar uma au-
diência ao governador e ao secretário de se-
gurança para aprofundar a discussão desta 
questão, até porque a população já não tem 
a quem recorrer. Temos de combater a crimi-
nalidade e atuar no sentido de tirar os jovens 
das drogas, através do estimulo ao esporte e à 
inclusão social.

O PSDB é um partido de oposição. 
Como ele vai se posicionar na Bahia em 
relação ao governo estadual?

A.C. -  Naturalmente o nosso partido faz 
oposição ao governo no plano federal. Na 
Bahia, vamos fazer uma oposição responsável 
e sem radicalismo, afinal o PSDB é um parti-
do de apontar propostas, soluções e caminhos. 
Vamos acompanhar os projetos do governo e 
aprovar justamente aqueles que sejam do in-
teresse da população e que forem bons para 
a Bahia e Itabuna. Vou manter uma postura 
vigilante, mas disposto sempre a votar em fa-
vor das questões de interesse coletivo, numa 
postura de coerência em defesa da Bahia...

E no âmbito local, como é que fica?
A.C. – nacionalmente o PSDB vem tendo 

um alinhamento muito grande com o DEM. 
Aqui em Itabuna, isso ocorreu de forma natu-
ral, pois caminhamos juntos na Bahia duran-
te a sucessão estadual. Em Itabuna, estamos 
dispostos a colaborar com a administração 
municipal a encontrar novos caminhos, discu-
tindo e apoiando projetos na área da saúde, da 
geração de oportunidades de empregos e tudo 
o mais. Também vamos ajudar na sustentação 
e na manutenção da governabilidade. Vamos 
encaminhar uma proposta ao diretório muni-
cipal para que os dois partidos caminhem lado 
a lado, fortalecendo-se mutuamente nas elei-
ções municipais de 2012. A tendência sinaliza 
para uma composição entre os dois partidos 
na sucessão municipal através de uma alian-
ça, afinal participamos da administração mu-
nicipal e pode até participar na composição da 
chapa majoritária.   

Entrevista concedida
ao jornal Agora, de 12 a 14

de fevereiro de 2011

Fortalecer o diretório municipal do 
PSDB é o principal objetivo do deputa-
do estadual Augusto Castro, que, em 

entrevista ao Agora falou que o jornalista 
José Adervan será mantido na presidência 
do diretório municipal, para onde pretende 
indicar algumas pessoas do seu grupo polí-
tico, visando azeitar a máquina partidária 
para o processo sucessório em 2012, quando 
o partido deverá marchar ao lado do DEM.

Anunciou, ainda, que o partido pode-
rá ganhar com ingresso nos seus quadros 
da vereadora Rosi Castro, que deve dei-
xar o PR para se filiar ao PSDB. Na área 
parlamentar, ele pretende defender a 
criação da região metropolitana de Ilhéus 
e de Itabuna, bem como cobrar ações do 
governo com relação ao combate à violên-
cia e mesmo à devolução da gestão plena 
da saúde para Itabuna.

Como membro do diretório estadual do par-
tido em interessa contribuir para o fortaleci-
mento do diretório municipal. A presidência 
do diretório continua com o jornalista José 
Adervan, mas vou indicar uma integrante do 
nosso grupo político,  a advogada Andrea Ri-
beiro Simas para a primeira vice-presidência, 
visando atrair mulheres e jovens para o parti-
do.  Ao mesmo tempo, pretendemos dinamizar 
as atividades partidárias com a realização de 
seminários e projetos que vão dar uma nova 
cara ao PSDB trazendo a professora Maria do 
Carmo, a advogada Veronice e a professora 
Selma, uma mulher com credibilidade e um 
histórico de militância. Há ainda a possibili-
dade de atrairmos a vereadora Rose Castro, 
que foi liberada do PR e será convidada a inte-
grar PSDB, fortalecendo-o com a participação 
feminina.

Como deputado estadual, qual seria o 
seu posicionamento em relação à criação 
da região metropolitana que integraria 
as duas maiores cidades da região, no 
caso o eixo Ilhéus-Itabuna?

A.C. -  A partir do dia 15, com a abertura 
dos trabalhos legislativos, eu pretendo iniciar 
uma série de ações em defesa da região, que 
precisa de instrumentos para a retomada do 
seu desenvolvimento. Essa é uma região vi-
ável, mas que ainda depende da lavoura do 
cacau e tem um amplo potencial a partir de 
projetos como o do Porto Sul e mesmo do Com-
plexo Intermodal que vai interligar o oeste ao 
leste da Bahia, beneficiando, de forma indire-
ta, Itabuna. Vamos também retomar o projeto 
da região metropolitana, atraindo uma maior 
presença do Estado da nossa região. 

E com relação à saúde, que é um pro-

Como o PSDB se prepara e encara a 
convenção programada para março  com 
vistas à sucessão municipal de 2012?

Augusto Castro – Há uma predisposição 
natural de mudanças que precisam acontecer 
no partido, não do ponto de vista ético, mas de 
uma forma  alinhada com o próprio diretório 
estadual. Com isso, é natural que o partido re-
ceba novos filiados e amplie seus quadros em 
Itabuna. Eu, como deputado eleito na Bahia e 
com uma expressiva votação na cidade, estarei 
indicando pessoas ligadas a mim para a execu-
tiva municipal. As divergências são normais, 
mas acredito que o processo deve ocorrer de 
forma tranquila, mas existe uma unidade no 
PSDB que pensa muito maior do que o que se 
diz aí fora. Eu, como representante do partido 
na Assembléia, trabalho pela unidade, pelo 
consenso e já existem alguns nomes novos que 
vão compor a executiva municipal do PSDB, 
até porque são pessoas que querem somar, 
crescer com o partido, dentro do seu progra-
ma e da sua estrutura, trabalhando pelo bem-
estar da população e ao mesmo tempo colabo-
rando com Itabuna no sentido de promover o 
seu desenvolvimento. Quanto às divisões elas 
são naturais e acontecem em qualquer parti-
do. Encaro as mudanças de forma natural, até 
porque faz parte da própria atividade política. 
Acredito que o PSDB aqui está mais unido do 
que nunca e vai se fortalecer com o aumento 
do número de filiados.

Nestes termos, como deverá ser defi-
nida a estrutura da composição da chapa 
a ser eleita em 20 de março?

A.C. – O assunto já foi discutido numa 
reunião da executiva do partido, onde fize-
mos a indicação de alguns nomes que irão 
compor a executiva partidária, mas dentro 
de um consenso que vai fortalecer o PSDB. 
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Vercil Rodrigues, 
lança a 2ª edição do 
Análises Cotidianas

Dano moral
no Direito 

Previdenciário
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Projeto que torna homofobia
crime volta a tramitar no Senado

O requerimento para pedir 
que o texto deixasse o 
arquivo foi protocolado 
pela senadora Marta 
Suplicy (PT-SP)

O projeto de lei que criminaliza a 
homofobia - PLC 122/06 - foi desarqui-
vado na tarde de terça-feira (8/1) pelo 
Senado e vai voltar a tramitar na casa. 
A proposta torna crime não só a dis-
criminação contra homossexuais, mas 
também contra idosos e deficientes, 
além de propor que haja punição para 
os atos discriminatórios. O requeri-
mento para pedir que o texto deixasse 
o arquivo foi protocolado pela senadora 
Marta Suplicy (PT-SP).

Senadora apresentará 
PEC definindo prazo para 

indicação de ministro do STF

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CNJ deve elaborar código
de conduta para ação de juízes 

em tragédias ambientais

STF diz que edital de concurso
militar não pode fixar idade
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O artigo 6º da Lei Maior de 
1988, é expresso ao considerar 
como direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a 
proteção à maternidade e a infân-
cia, a assistência aos desampara-
dos, e como destaque do trabalho 
a Previdência Social, estabelecen-
do como um dos princípios funda-
mentais da República a dignidade 
da pessoa humana.

Os benefícios previdenciários 
possuem caráter alimentar, eis 
que se prestar para custear as ne-
cessidades vitais básicas do segu-
rado e de sua família, que constitui 
expressão da fundamentabilidade 
dos direitos sociais, trazendo o 
princípio da dignidade humana do 
plano abstrato para o plano con-
creto, pois são os alimentos condi-
ções de possibilidade da dignidade 
humana.

Os benefícios previdenciários 
são direitos subjetivos do segu-
rado e seus dependentes no mo-
mento que ocorrer o fato gerador, 
e na condição de fundamentais, 
os direitos previdenciários exigem 
aplicabilidade imediata e princi-
palmente efetivação, de modo a 
torná-los concretos e a fim de dig-
nificar a pessoa humana, uma vez 
que seus proventos são de nature-
za alimentar.

Assim, os vícios que impedem 
ao segurado ou seus dependentes 
a concessão do benefício ou a ces-
sação indevida do mesmo, cons-
tituem ofensa à sua necessidade 
alimentar e refletem na sua órbita 
psicológica e psíquica, pois se en-
contram em risco social, causando 
fragilidade às suas necessidades 
vitais básicas, gerando em conse-
qüência um dano moral que deve 
ser reparado.

No Direito Previdenciário 
existe uma relação entre o segu-
rado contribuinte e seus depen-
dentes de um lado e o Instituto 
Nacional de Seguro Social –INSS 
– Estado – de outro, sendo uma 
relação institucional regida por 
normas de direito social de cará-
ter público, tem-se que a respon-
sabilidade do Estado por vícios na 
concessão ou cessação indevida de 
benefícios previdenciários assu-
me o caráter de responsabilidade 
civil extracontratual objetiva, no 
qual compete ao segurado ou ao 
dependente, vítimas de atos lesi-
vos praticados pelos agentes pú-
blicos do INSS, provar a ocorrên-
cia do mesmo em relação ao seu 
benefício previdenciário, o dano 
moral e o nexo de causalidade en-
tre a conduta do agente público e 
o dano por ele sofrido.

A responsabilidade civil do 

Estado por vícios na concessão 
ou cessação indevida de benefí-
cios previdenciários é objetiva e 
ela se rege pelo disposto no arti-
go 37, § 6º da Carta Cidadã. Não 
se afastando a aplicação dos di-
tames da teoria geral da respon-
sabilidade prevista no Código Ci-
vil, no que for cabível, segundo os 
artigos 186 e 927:

Art. 186. “Aquele que, 
por ação ou omissão volun-
tária, negligência ou impru-
dência, violar direito e cau-
sar dano a outrem, ainda 
que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito”. 

Art. 927. “Aquele que 
por ato ilícito causar dano 
a outrem, fica obrigado a 
repará-lo”.

Os danos morais no direito 
previdenciário, é tema já anali-
sado e julgado pelas Cortes Su-
periores, podendo sua reparação 
constituir-se, na verdade, em uma 
infinidade de situações, devendo 
se argüida sempre que acontecer 
vícios na concessão ou cessação de 
benefícios previdenciários.

Por Marcos Antônio 
Conrado Moreira. 

          Advogado. Especialista em Advocacia 
Previdenciária. Itabuna – Bahia.

Dano moral no Direito Previdenciário

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 
Profissionais devem notificar 

violência doméstica
Os profissionais de saúde 

estão obrigados a notificar as 
secretarias municipais ou esta-
duais de Saúde sobre qualquer 
caso de violência doméstica ou 
sexual que atenderem ou identi-
ficarem. A obrigatoriedade está 
na Portaria nº 104, do Ministé-
rio da Saúde. Ela foi publicada 
na quarta-feira (26/1), no Diário 
Oficial da União. As informações 
são da Agência Brasil.

Atualizada pela última vez 
em setembro de 2010, a Lista de 
Notificação Compulsória (LNC) 
é composta por doenças, agravos 
e eventos selecionados de acordo 
com critérios de magnitude, po-
tencial de disseminação, trans-
cendência, vulnerabilidade, 
disponibilidade de medidas de 
controle e compromissos inter-
nacionais com programas de er-
radicação, entre outros fatores.

Com a inclusão dos casos 
de violência doméstica, sexual 

e outras formas de violência, a 
relação passa a contar com 45 
itens. Embora não trate especi-
ficamente da violência contra as 
mulheres, o texto automatica-
mente remete a casos de estupro 
e agressão física, dos quais elas 
são as maiores vítimas. A Lei 
10.778, de 2003, no entanto, já 
estabelecia a obrigatoriedade de 
notificação de casos de violência 
contra mulheres atendidas em 
serviços de saúde públicos ou 
privados.

A Portaria nº 104 também 
torna obrigatória a notificação, 
em 24 horas, de todos os casos 
graves de dengue e das mortes 
por causa da doença às secre-
tarias municipais e estaduais 
de Saúde. Também devem ser 
comunicados todos os casos de 
dengue tipo 4. As secretarias, 
por sua vez, devem notificar as 
ocorrências ao Ministério da 
Saúde.

DECISÕES

Quero parabenizar a equipe do DIREITOS pelo excelen-
te artigo de Marcello Gurgel Exame de Ordem em “Xeque”. 
O mesmo foi de uma lucidez incrível.

Luciano Câmara, acadêmico de Direito. 
Feira de Santana – Bahia.

Parabenizamos a equipe do DIREITOS pela edição de 
janeiro de 2011, recheadas de artigos e matérias de alto ní-
vel. Um especial parabéns a estréia do Dr. Marcos Conrado, 
respondendo sobre Direito Previdenciário.

Antônio Carlos, comerciante. Ilhéus – Bahia.

Sigo o DIREITOS desde a sua primeira edição. E gos-
to da capacidade que o editor tem de sempre está trazen-
do coisas novas para o seu público-leitor. Destaques para a 
criação do Formaturas & Eventos e Falainforma, bem como 
pela coluna da Academia de letras de Ilhéus, informes. Con-
tinuem assim.

Carla Marins, comerciária. Itabuna – Bahia. 



A lei em causa apresenta nº 12.322 
e teve o seu texto publicado no dia 10 de 
outubro deste ano da graça de 2010, en-
trou em vigor noventa (90) dias depois 
de sua publicação. 

Embora o seu enfoque primeiro e de 
logo destacado sejam as alterações re-
lativas ao Agravo de Instrumento, a lei 
em causa apresenta nova regulamen-
tação a respeito da execução provisória 
aos embargos à execução e ao próprio 
procedimento do Agravo perante os 
tribunais “ad quem” (Supremo Tribu-
nal Federal, ao cuidar-se de recurso 
extraordinário e Superior Tribunal de 
Justiça, quando a finalidade for obter o 
seguimento de recurso especial). 

Por considerar o alvo principal da 
lei a liberação do andamento dos dois 
recursos mencionados, Extraordinário 
e Especial, procuraremos nos ater a 
este tema, examinando as alterações 
introduzidas no Código de Processo Ci-
vil e suas conseqüências.

Como sabido, os recursos de modo 
geral, estão submetidos ao juízo de 
admissibilidade, ou seja, à verificação 
prévia de sua tempestividade, repre-
sentação (se o advogado efetivamente 
o firmou, se dispunha de poderes para 
tanto) constatar o pagamento do pre-
paro, enfim, se foram cumpridas todas 
as exigências legais para que o encami-
nhamento do recurso para julgamento.

Ao lado desses requisitos objetivos, 
há que ser examinada a presença dos 
requisitos processuais, como ofensa à 
Constituição (Recurso Extraordinário), 
divergência jurisprudencial (Recurso Es-
pecial), etc. E, desses exames a Presidên-
cia do Tribunal recorrido, se constatar a 
ausência de qualquer um deles, trancará 
o recurso, isto é, impedirá a sua remessa 
para o tribunal ao qual é dirigido.

Neste caso, o recorrente poderá in-
terpor o Agravo de Instrumento a ser 
encaminhado ao tribunal competente 
para julgamento do recurso trancado 
(STF ou STJ), visando a sua remessa.

Aqui, então, entram em vigor as al-
terações trazidas pela lei em questão:  
Primeiro, o prazo para a interposição 
do Agravo contra a decisão que sustou 
o curso do apelo, é de dez (10) dias e, 
diferentemente do procedimento ante-
rior, o Agravo será interposto em peti-
ção que será inserido nos mesmos autos 
do recurso do sustado. Assim, deixa de 
existir o “instrumento”, quer dizer, a 
formação de autos apartados contendo 
as peças do anterior Agravo de Instru-
mento; Este ficará dentro dos autos do 
processo onde já está o recurso cujo se-
guimento foi negado – Recurso Extraor-
dinário ou Recurso Especial.

Observe-se que, como é possível 
a interposição pela parte de ambos os 
recurso ao mesmo tempo - Recurso Ex-
traordinário para o STF e Recurso Es-
pecial para o STJ – o agravante deverá 
fazer agravos diversos para cada um 
desses recursos, caso ambos tenham 
seu seguimento impedido. Desse modo 
deverá ser interposto um contra a de-
cisão da Presidência do Tribunal que 
negou seguimento ao Recurso Especial, 
e o mesmo deverá a parte fazer relati-
vamente ao Recurso Extraordinário.

Como o Recurso Especial é julgado 
por primeiro, se provido, o Recurso Ex-
traordinário como o agravo respectivo, 
ficarão prejudicados. Caso contrário, os 
autos serão remetidos para exame e de-
cisão do Supremo Tribunal Federal. 

 Interposto o agravo, o agravado 
deverá ser intimado para oferecer res-
posta no prazo de dez (10) dias. Ainda 
que não o faça, o recurso será enviado 
para o tribunal ao qual se destina e 
este se conhecer do Agravo, dando – 
lhe provimento, examinará o recurso 
que fora inadmitido, e lhe dará de logo 
provimento, desde que o acórdão local 
estiver “em confronto com súmula ou 
jurisprudência dominante no tribunal” 
que julgar o agravo, naturalmente. 

O relator, nos termos do art. 557, do 
CPC, vigente, poderá acolher o agravo 
e dar – lhe provimento, como também 
dar provimento ao recurso principal. 
Poderá, de igual forma, não conhecer do 
agravo ou conhecer e negar – lhe provi-
mento. Nestas hipóteses caberá agravo, 
no prazo de cinco (5) dias, para o órgão 
do tribunal “ad quem”, competente 
para o julgamento do recurso principal. 
( Turma, Câmara, Seção, Plenário).

Entendemos que a mais eficiente e 
prática disposição da lei em causa, en-
contra – se na possibilidade do conheci-
mento do agravo e, no caso, dando-lhe 
provimento, julgar de logo o recurso 
principal e, por igual, acolhe – lo avan-
çando no seu julgamento, o que signifi-
cará grande avanço no tempo do curso 
processual.

De outra parte, também aboliu a 
trabalheira de extratação de cópias dos 
autos, às vezes constantes de dezenas 
de páginas, e sua autenticação, mesmo 
pelo próprio advogado.

As demais alterações, inclusive a 
respeito da execução, serão estudadas 
em próxima oportunidade. 

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado, Ex-Presidente da OAB/BA., Ex-Conselheiro fe-
deral da OAB e Membro do Instituto dos Advogados Bra-
sileiros (IAB), Conselheiro Nato da OAB/BA, Membro do 
Conselho Editorial da Revista DIREITOS e Representante 

do Jornal DIREITOS em Salvador – Bahia.

O projeto de lei que cri-
minaliza a homofobia - PLC 
122/06 - foi desarquivado 
na tarde de terça-feira (8/1) 
pelo Senado e vai voltar a 
tramitar na casa. A propos-
ta torna crime não só a dis-
criminação contra homosse-
xuais, mas também contra 
idosos e deficientes, além 
de propor que haja punição 
para os atos discriminató-
rios. O requerimento para 
pedir que o texto deixasse o 
arquivo foi protocolado pela 
senadora Marta Suplicy 
(PT-SP).

Depois de ter sido anali-
sado pela Câmara, o projeto 
chegou ao Senado no final 
de 2006 e havia sido exa-
minado apenas pela CAS 
(Comissão de Assuntos So-
ciais), quando foi arquivado 
no final da Legislatura pas-
sada, em janeiro. 

Agora, o texto do PLC 
122/06 será encaminhado à 
CDH (Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa) e à CCJ (Comis-

são de Constituição, Justiça 
e Cidadania). Após a análise 
das comissões, o projeto vol-
ta à Câmara dos Deputados.

Resistência - A resistên-
cia religiosa ao projeto de 
lei ganhou força durante o 
processo eleitoral, já no pri-
meiro turno. Os candidatos 
foram pressionados pela 
comunidade religiosa para 
assumirem um posiciona-
mento contrário à chamada 
Lei da Homofobia.

Em novembro de 2010, 
a Universidade Presbiteria-
na Mackenzie publicou um 
manifesto contra a aprova-
ção da lei que torna crime a 
discriminação contra os ho-
mossexuais. Após protestos 
na internet, o texto assinado 
pelo chanceler da instituição, 
reverendo Augusto Nicode-
mus Gomes Lopes, foi retira-
do do site da universidade. O 
religioso alegava que a apro-
vação da lei fere a liberdade 
de expressão e o direito de 
manifestação religiosa.

Movimento LGBT - Dias 

antes da polêmica sobre o 
manifesto publicado no site 
do Mackenzie, o movimento 
LGBT (lésbicas, gays, bis-
sexuais e travestis) reali-
zou uma manifestação pela 
aprovação da lei que crimi-
naliza a homofobia. A 15ª 
Parada do Orgulho Gay do 
Rio de Janeiro teve em 2010 
entre suas principais ban-
deiras a aprovação do PL 
122/06 e, no dia 14 de no-
vembro, uma multidão que 
apóia o movimento desfilou 
na Praia de Copacana (RJ).

No calor da corrida pre-
sidencial para o segundo 
turno das eleições, entida-
des LGBT enviaram uma 
carta aberta aos dois can-
didatos, Dilma Rousseff e 
José Serra, pedindo que os 
dois respeitassem a laicida-
de do Estado brasileiro em 
seus debates. No texto, foi 
ressaltada a importância 
também da criminalização 
da discriminação e da vio-
lência homofóbica. 

(Agência Senado)
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Alterações do
agravo de instrumento

E-mail: ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br Projeto que torna homofobia
crime volta a tramitar no Senado

STF diz que edital de concurso
militar não pode fixar idade

O Superior Tribunal 
Federal (STF) decidiu na 
última quarta-feira que, a 
partir de 2012, as Forças 
Armadas não estarão mais 
autorizadas a definir em 
editais de concursos as exi-
gências de idade mínima e 

máxima para ingresso nas 
carreiras militares. Os cri-
térios, entre eles a idade, 
precisarão ser fixados por 
uma lei a ser criada pelo 
Congresso. Por unanimi-
dade, os ministros susten-
taram que a Constituição 

estabelece que os requisitos 
de ingresso são definidos 
em lei. No julgamento, os 
ministros disseram que fo-
ram informados de que um 
projeto sobre o tema está 
em tramitação avançada no 
Congresso. (Folha)

O requerimento 
para pedir que 
o texto deixasse 
o arquivo foi 
protocolado pela 
senadora Marta 
Suplicy (PT-SP)
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O livro Análises Cotidianas (Direitos Editora) do 
professor e jornalista-fundador do grupo Direitos (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 Di-
reitos Editora a providenciar a 2ª edição da obra.

Seu segundo livro tem o prefácio do escritor, soció-
logo e professor-doutor da UESC Selem Rachid Asmar 
e apresentações do escritor e jornalista Daniel Thame e 
do advogado e professor-mestre do curso de Direito da 
FTC, Paulo Sérgio dos Santos Bomfim.

“Nesse novo livro, Análises Cotidianas, Vercil Ro-
drigues passeia por mais de três dezenas de artigos 
de áreas do conhecimento de sua formação acadêmica 

Vercil Rodrigues,
lança a 2ª edição do 
Análises Cotidianas 

(História e Direito), pelas ciências afins (Sociologia e 
Política) e por lembranças de suas vivências (Religião 
e Professor)”, escreveu o sociólogo-professor-doutor Se-
lem Rachid Asmar.

 “Com seu texto leve e, ao mesmo tempo denso, Ver-
cil Rodrigues brinda-nos com um daqueles livros para 
se saborear artigo a artigo e guardar, fonte de consulta 
que também é para estudantes e profissionais de diver-
sas áreas”, enfatiza o jornalista Daniel Thame. 

“Em uma linguagem envolvente, o articulista des-
constrói conceitos arraigados em paradigmas pretéri-
tos, antes pétreos, que se desmancham prazerosamen-
te 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, perscru-
tador do cotidiano das almas”, declara o professor Pau-
lo Bomfim.

O autor da obra Vercil Rodrigues é jornalista-fun-
dador do jornal, revista e editora de livros Direitos; ba-
charel em Direito, historiador pela Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC); Especialista em História 
Regional, em Gestão Escolar e Docência do Ensino Su-
perior. Autor do livro Breves Análises Jurídicas (Direi-
tos Editora) e Professor de História da Rede Estadual 
de Ensino da Bahia. 
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Estatuto da Criança e do
Adolescente e Direito Ambiental

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, 
acerca da colocação em fa-
mília substituta, 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.2

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 públicos 
de pessoas naturais deverão for-
necer certidão a qualquer requi-
sitante, independentemente, de 
justificativa de seu interesse, em 
que conste o vínculo da adoção 
constituído por sentença judicial.

3- Considerando a repartição 
de competências ambientais 
estabelecida na Constitui-
ção Federal, assinale a alter-
nativa correta.

a) Deverá ser editada lei ordinária 
com as normas para a coopera-

ção entre a União e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municí-
pios para o exercício da compe-
tência comum de defesa do meio 
ambiente.

b) A exigência de apresentação, 
no processo de licenciamento 
ambiental, de certidão da Pre-
feitura Municipal sobre a con-
formidade do empreendimento 
com a legislação de uso e ocu-
pação do solo decorre da com-
petência do município para o 
planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano.

c) Legislar sobre proteção do meio 
ambiente e controle da poluição 
é de competência concorrente 
da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, 
com fundamento no artigo 24 da 
Constituição Federal.

d) A competência executiva em 
matéria ambiental não alcança 
a aplicação de sanções adminis-
trativas por infração à legisla-
ção de meio ambiente.

4- Diante das disposições esta-
belecidas pela Lei n. 9.605/98 
sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas 
de condutas e atividades le-
sivas ao meio ambiente, as-
sinale a alternativa correta.

a) A desconsideração da pessoa ju-
rídica somente será admitida se 
a pena restritiva de direitos se 
revelar inócua para os fins a que 
se destina.

b) A pena restritiva de direitos da 
pessoa jurídica, no que tange 
a proibição de contratar com 
o poder público, terá duração 
equivalente ao tempo de perma-
nência dos efeitos negativos da 
conduta delituosa sobre o meio 
ambiente.

c) Constitui inovação da lei de cri-
mes ambientais a excludente de 
antijuridicidade relativamente 
ao comércio não autorizado de 
animais da fauna silvestre vol-
tado exclusivamente à subsis-
tência da entidade familiar.

d) Os tipos penais ambientais, em 
regra, descrevem crimes de pe-
rigo abstrato, que se consumam 
com a própria criação do risco, 
efetivo ou presumido, indepen-
dentemente de qualquer resul-
tado danoso.

REPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO 
ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE JANEIRO DE 2011

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

Mais de 5 mil presos usam tornozeleiras no Brasil
Mais de 5,5 mil presos que cumprem pena 

em regime aberto, semiaberto, ou são benefi-
ciados com saída temporária já estão usando 
tornozeleiras eletrônicas em pelo menos cinco 
estados do país: São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Rio de Janeiro, Rondônia e Mato Grosso do Sul. 
A utilização do equipamento esteve no centro 
dos debates do Workshop de Boas Práticas de 
Gestão das Varas Criminais e de Execução Pe-
nal, em Brasília, na quarta-feira (9/2).

A exigência de que o divór-
cio seja precedido da separa-
ção pode ser banida de nossa 
legislação através de emenda 
à Constituição Federal. Trata-
se de um projeto analisado e 
aprovado em 1º turno no Se-
nado Federal, no último dia 
2 de dezembro, onde fica es-
tabelecido que o divórcio pode 
ser pedido pelo casal sem que 
tenha passado pela separação 
judicial ou separação de fato.

Pela legislação atual, para 
que o casal possa requerer o 
divórcio é preciso que tenha 
transcorrido o prazo de um 
ano após a separação judi-
cial, feita com a intervenção 
do Poder Judiciário, ou prazo 
de dois anos da separação de 
fato, que é o afastamento dos 
cônjuges sem tal intervenção.

Em termos práticos, a se-
paração não tem qualquer uti-
lidade, servindo apenas para 
que o casal tenha mais despe-
sas financeiras e desgaste des-
necessário, pois passarão por 
encontros em fóruns, situação 
que pode ser extremamente 

dolorosa e extenuante.
O divórcio e a separação 

têm os mesmos efeitos, sendo 
possível que em ambos se façam 
acertos necessários para a par-
tilha de bens, guarda de filhos, 
pensão alimentícia etc. - com a 
exceção de que apenas o divór-
cio garante aos ex-cônjuges a 
possibilidade de novas uniões 
através do casamento. Demons-
tra-se, assim, a inutilidade da 
separação na atualidade.

Apesar de representar 
um rompimento definitivo, o 
divórcio é reversível pela von-
tade das partes através da 
reconciliação e um novo casa-
mento entre aqueles que um 
dia já foram casados.

Nossa legislação instituiu 
o divórcio apesar de ter sido 
combatido veementemente 
pela igreja e pelos mais con-
servadores. Manteve-se a se-
paração apenas para aplacar 
tal contrariedade, com um 
efeito meramente psicológico.

Agora, com a real possi-
bilidade de supressão da se-
paração, alegam os mesmos 

conservadores que será o fim 
de um necessário prazo para 
reflexão do casal acerca de 
seus reais sentimentos, inte-
resses e desejos ao optar pelo 
rompimento. O maior temor 
em relação ao divórcio foi e é 
que o divórcio possa incentivar 
novos casamentos, o que signi-
ficaria a dissolução de mais e 
mais famílias.

Suprimir essa etapa, por 
certo, não levará a rompimen-
tos e novos casamentos impen-
sados. Apenas propiciará aos 
ex-cônjuges a possibilidade de 
encontrar a felicidade consti-
tuindo uma nova família, um 
instituto que permanecerá, 
seja com o primeiro ou com no-
vos cônjuges. É preciso pensar 
na questão como algo inútil sob 
a ótica do casal e também sob o 
aspecto jurídico.

Por Sylvia Maria Mendonça do Amaral.
Advogada especialista em Direito 
Homoafetivo, Cível, Família e Su-

cessões do escritório Mendonça do 
Amaral Advocacia, autora do livro 

“Manual Prático dos Direitos de 
Homossexuais e Transexuais”. 

São Paulo, Capital.

O lado positivo da 
aceleração do divórcio

E-mail: Sylvia@smma.adv.br

O jornal Folha de S.Paulo informa que um 
tribunal de Stuttgart, no sul da Alemanha, 
condenou na quinta-feira o pai do assassino de 
Winnenden, um jovem de 17 anos que matou 15 
pessoas antes de cometer suicídio, a uma pena 
de um ano e nove meses de prisão, em regime de 

liberdade condicional, quase dois anos depois do 
massacre. Os juízes sentenciaram que o empresá-
rio de 52 anos é culpado de 15 casos de homicídio 
involuntário e 14 casos de lesões graves involun-
tárias por deixar ao alcance de seu filho a pistola 
que o jovem utilizou para cometer o crime.

A Corte Europeia de Direitos Humanos co-
meçou o ano com quase 140 mil casos à espera 
de uma decisão. Desses, quase 30% são con-
tra a Rússia. Desde que a corte foi criada, em 
1959, quase metade dos julgamentos feitos foi 
contra um desses quatro países: Turquia, Itá-

lia, Rússia e Polônia. E, em quase 40% do to-
tal de veredictos, foi constatada violação pelo 
país ao direito do réu de ter um julgamento 
justo e em um tempo razoável. Os números fa-
zem parte de um balanço divulgado pela corte 
recentemente.

DIREITO INTERNACIONAL

Crime involuntário

Rússia é a mais acionada
por violar direitos humanos



A liminar do Desembargador Federal 
Vladimir Souza Carvalho, do Tribunal 
Região Federal da 5ª Região, pautada na 
inconstitucionalidade do Exame de Or-
dem, de fato, não “durou muito”. O Con-
selho Federal da OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) apresentou Suspensão 
de Segurança (SS 4321) contra a referi-
da decisão liminar por acreditar causar 
“grave lesão à ordem pública, jurídica e 
administrativa, afetando não somente a 
entidade, mas toda a sociedade”.

Assim, o Ministro Cezar Peluso, pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu os efeitos da referida li-
minar que teria permitido dois bacharéis 
em direito se inscreverem nos quadros da 
Ordem dos Advogados do Brasil, sem a 
realização do tal Exame da Ordem.

Nas colocações ao STF, o Conselho Fe-
deral da OAB reputa que o referido Exa-
me de Ordem “é necessário e indispensá-
vel para o exercício da advocacia, tal qual 
se exige o concurso de aferição de conhe-
cimentos para ingresso na magistratura, 
no Ministério Público e em todas as áreas 
sensíveis, em vista da relevância dessas 
atividades, com repercussão na liberda-
de, no patrimônio e na vida das pessoas”.

Curioso, entretanto, é a comparação 
na aferição de conhecimentos com a Ma-
gistratura e Ministério Público. Afinal, a 
OAB confessou tratar-se de concurso pú-
blico? Ora, o art. 5º, inciso XIII, da Cons-
tituição Federal assim dispõe: “é livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações pro-
fissionais que a lei estabelecer”. Ao tempo 
que na regulação e mitigação dos efeitos 
do referido inciso do artigo 5º da CF/88, a 
Lei 8.906/94, também conhecido como Es-
tatuto da Advocacia, prevê a realização 
do Exame de Ordem, mas sem “efeitos de 
concurso”, desejo muito acreditar.

Entretanto, ainda que não reste con-
fesso o uso do Exame de Ordem como 
“reserva de vagas” e de grande arreca-
dação de recursos financeiros (ressalte-
se). Diante da provável declaração de 
constitucionalidade do mesmo, será tor-
na necessário questionar (ao Ministério 
da Educação ou ao Conselho Federal da 
OAB?), se devo ensinar nas graduações os 
dilemas e contrapontos em D. Tributário, 
Constitucional, Financeiro e Administra-
tivo, ou se devo “dizer” o que “marcar” ou 
“como responder” ao Exame de Ordem, 
na 1ª e 2ª fase, respectivamente? Ao que 

percebo “as duas coisas juntas” torna pior 
a graduação e sofrimento terrível na rea-
lização do tal Exame de Ordem.

Rubem Alves já defendeu a realiza-
ção de sorteio diante dos vestibulares e a 
respectiva (necessária e estúpida) reten-
ção de tantas informações inúteis. Pois 
bem, para evitar maiores sofrimentos, e a 
própria insensatez do Exame de Ordem, 
sugiro o mesmo sorteio para integrar os 
quadros da OAB (Continuaria inconsti-
tucional, mas ao menos sem tanto sofri-
mento aos graduados). 

Conforme já aqui defendido (edição 
anterior), se em cada processo de autori-
zação, reconhecimento e recredenciamen-
to dos cursos jurídicos no país a “última 
palavra” ainda é do Ministério da Educa-
ção, e não da OAB, resta ilógico permitir 
que uma “prova de conhecimentos míni-
mos” da OAB determine, ao final da gra-
duação, o efetivo direito ao exercício da 
profissão (advocacia).

Explico melhor minha indignação nas 
saudosas palavras de J. J. Calmon de Pas-
sos: “Direito não é animal, vegetal ou mi-
neral, o Direito não está em estado sólido, 
líquido ou gasoso... Direito é linguagem!”. 

Uma coisa é certa: o “aprender” cons-
trutivo e comparativo difere do “apren-
der” necessário ao “bom desempenho” no 
Exame de Ordem. Até porque, o “decorar” 
necessário ao Exame de Ordem é, de per 
si, burro. E por saber disso, o próprio cé-
rebro (muito inteligente) causa inevitável 
resistência. 

Não por outra razão Rilvan B. Santana 
já certificou que “atualmente, não é exce-
ção, erros médicos irreparáveis, engenhei-
ros respondendo por homicídio culposo por 
imperícia profissional, advogados que não 
sabem peticionar, jornalistas que não sa-
bem redigir, juízes “atropelando” leis...”

Em suma, o problema não está na 
existência ou não do Exame de Ordem 
(ainda que inconstitucional em vias de 
ser declarado constitucional), a questão 
ainda é o ensino nas graduações. E esse 
problema (e competência) ainda não é da 
OAB, mas do MEC.

É como pensamos!

Por J. Marcello M. Gurgel.
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie e Mestre em Direito Político e Econômico pela Uni-
versidade 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 novamente”

E-mails:marcello.gurgel@gmail.com e prof.marcello.gurgel@gmail.com 
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A desídia não é uma falta que se ca-
racterize como um fato isolado. Realmen-
te, a desídia resulta de uma série de atos 
que revelam falta de cumprimento dos 
deveres.

Um único ato desidioso não justifica a 
despedida. O ato único deve ser penali-
zado com advertência ou suspensão. É a 
habitualidade que caracteriza a desídia. 
Ex: preguiça ou desleixo habituais no 
cumprimento das obrigações decorrentes 
do trabalho.

Quanto à embriaguez, justifica a despe-
dida quando for habitual, ou quando o em-
pregado apresentar-se em serviço neste es-
tado (ou ficar embriagado ao longo do dia).

É importante observar que a embria-
guez não é apenas decorrente do álcool, 
mas também do uso de entorpecentes. 
Isso porque a embriaguez é o inebriamen-
to, o êxtase, a redução do estado de cons-
ciência. Portanto, não diz respeito apenas 
ao álcool, mas a qualquer substância que 
possa provocar esta condição.

A este respeito, valioso o comentário 
de Arnaldo Süssekind: “É certo que o tra-

balhador viciado no álcool ou na droga 
deve ser considerado um doente. O ideal 
é que a lei facultasse, na primeira consta-
tação da falta, a suspensão de contrato de 
trabalho, com a obrigação do empregado 
submeter-se a devido tratamento, só au-
torizando a sua rescisão se persistisse no 
vício. Este procedimento pode, sem dú-
vida, ser adotado pelo empregador. Mas 
o que não se pode impor é a presença e 
serviço de um empregado com redução do 
seu “estado de consciência, lucidez, alerta 
ou vigilância”, sobretudo nos transportes 
e na industria, capazes de causar aci-
dentes e, em qualquer estabelecimento, 
de tratar colegas e fregueses de maneira 
imprópria.” (in Arnaldo Sussekind, Cur-
so de Direito do Trabalho, 2ª Edição, São 
Paulo, Ed. Renovar 2004, P. 340)

Bibliografia: - Arnaldo Sussekind, 
Curso de Direito do Trabalho, 2ª Edição, 
São Paulo, Ed. Renovar, 2004.

Por Sylvia Romano.
          Advogada trabalhista responsável pela Sylvia Roma-

no Consultores Associados. 
São Paulo, Capital.

Desídia e embriaguez – 
Motivos de justa causa

E-mail: sylviaromano@uol.com.br

Após a recente catástrofe ocasio-
nada pelas chuvas em Nova Fribur-
go e Teresópolis, no Rio de Janeiro, 
um grupo de juízes auxiliares da 
presidência do CNJ (Conselho Na-
cional de Justiça) foi designado para 
elaborar um código nacional de con-
dutas “para situações de desastres 
ambientais”.

A experiência vivida pelo Poder 
Judiciário do Rio servirá como estu-

do de caso para embasar o estabeleci-
mento de rotinas e providências para 
administrar situações de crise. Na 
avaliação do grupo de trabalho, coor-
denado pelo conselheiro Paulo Tam-
burini, a atuação dos juízes da região 
foi “exemplar, embora tenham agido 
de improviso”, já que os tribunais não 
dispõem de planos de ação para situ-
ações de emergência. (assessoria de 
Imprensa do CNJ)

Em julho de 2010, os cinco princi-
pais aeroportos brasileiros passaram 
a contar com juizados especiais que 
tentam solucionar, através de conci-
liações, problemas enfrentados pelos 
passageiros na hora de viajar. Desde 
que começaram a funcionar, as uni-
dades já atenderam cerca de 20 mil 
pessoas em casos como overbooking, 
atraso e cancelamento de vôos, e ex-
travio de bagagens. Os juizados fo-
ram instalados nos aeroportos de 
Guarulhos e Congonhas, em São Pau-
lo, Galeão e Santos Dumont no Rio de 
Janeiro, e JK, em Brasília.

Em cada juizado, os passagei-
ros podem solucionar de imediato os 
problemas enfrentados, por meio de 
conciliação. Quando o acordo não é 
possível, o cidadão pode dar entrada 

em um processo que vai tramitar no 
juizado mais próximo da casa do pas-
sageiro.

A maior parte das pessoas que 
procurou os juizados buscava infor-
mações ou orientações. Do total de 
atendimentos feitos, 2.477 acabaram 
com acordos e aproximadamente 
8.000 pessoas resolveram protocolar 
reclamações nas unidades.

            Os juizados foram instala-
dos com o apoio da Corregedoria Na-
cional de Justiça e atenderam cerca 
de 3.500 pessoas no mês de janeiro. 
Do total de reclamações recebidas no 
mês, aproximadamente 30% foram 
solucionadas por meio de acordo ami-
gável entre o viajante e a companhia 
aérea ou órgão governamental. (As-
sessoria de imprensa do CNJ)

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CNJ deve elaborar código
de conduta para ação de juízes 

em tragédias ambientais

Juizados dos aeroportos 
atenderam mais de 20 mil passageiros 

desde que foram criados

Procurador-geral quer ampliar 
de Juizado de Grandes Eventos

Filha indigna

O procurador-geral de Justiça de Per-
nambuco, Aguinaldo Fenelon de Barros, 
propôs aos chefes do Ministério Público 
do país a criação do Juizado Especial de 
Grandes Eventos em todos os estados. O 
projeto foi traçado com base no Juizado 
do Folião e tem apresentado resultados 
efetivos no combate a crimes de menor 

potencial ofensivo durante os tradicionais 
festejos pernambucanos, como o Galo da 
Madrugada.Rio de Janeiro, Rondônia e 
Mato Grosso do Sul. A utilização do equi-
pamento esteve no centro dos debates do 
Workshop de Boas Práticas de Gestão das 
Varas Criminais e de Execução Penal, em 
Brasília, na quarta-feira (9/2).

              Os jornais O Dia e Jornal do 
Brasil informaram que a Justiça de São 
Paulo declarou Suzane Richthofen, con-
denada pelo assassinato dos pais, indigna 
de receber a herança deixada por eles. A 

exclusão de Suzane da herança – aponta-
da como o principal motivo para o crime 
– foi publicada, atendendo ação movida 
pelo irmão de Suzane, Andreas, no Diário 
Oficial. Cabe recurso.
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Com a falência do Estado (Primeiro 
Setor), o qual é responsável diretamen-
te pelas resoluções das questões sociais 
– incluindo-se aí as ambientais, o setor 
privado começou a ajudá-lo nestas ques-
tões, através das inúmeras instituições 
que compõem o chamado terceiro setor. 

O terceiro setor é constituído por or-
ganizações sem fins lucrativos e não go-
vernamentais, tendo como papel maior 
gerar serviços de caráter filantrópicos. 
E é dentro dessa filosofia que surgem 
as entidades (ONGs, OSCIPS, entre 
outras) de defesa, preservação e conser-
vação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável, que preci-
sam diretamente de uma parceria com o 
que chamamos de “quarto poder”, a im-
prensa, para divulgar suas ações.

Sem sombra de dúvida, um dos prin-
cipais personagens do terceiro setor é a 
imprensa, isto por conta de seu prepon-
derante papel na divulgação das ações 
positivas que as entidades deste impor-
tante setor desenvolvem para o bem-es-
tar da coletividade. Mas nem sempre foi 
assim, por exemplo, até 1995, a pouca 
cobertura que a Imprensa fazia sobre 
essas entidades era, normalmente, ne-
gativa. Mas, com a descoberta de que a 
maioria delas é séria e, portanto, fazem 
bons trabalhos, ganharam respeitabi-
lidade. E com isso, também ganharam 
espaços maiores na imprensa, seja ela 
televisada, escrita ou radiofônica, espe-
cialmente quando o assunto é meio am-
biente.

Nessa linha de raciocínio é que se 
insere o jornalismo ambiental, que se 
configura como a especialização da pro-
fissão jornalística nos fatos relativos ao 
meio ambiente, à ecologia, à fauna e à 
natureza em geral, particularmente no 
que diz respeito às consequências de 
iniciativas de desenvolvimento no meio 

ambiente e na biodiversidade.
Os jornalistas especializados nesse 

setor incluem em suas pautas as cober-
turas de eventos como desmatamentos, 
iniciativas ecológicas, crimes ambien-
tais, as instituições ligadas diretamente 
à geração de produtos e fatos ambien-
tais, a exemplo das ONGS. Além das po-
líticas públicas para a área, campanhas 
públicas de conscientização ambiental, 
bem como as causas ecológicas.

No Brasil, o jornalismo ambiental 
se manifesta nos veículos tradicionais, 
como jornais e revistas de circulação 
nacional, mas sua atuação maior é na 
Web, onde podemos encontrar uma 
gama de sites e blogs especialistas nessa 
temática, inclusive regional, como a do 
advogado e professor-doutorando Gui-
lhardes Júnior – http://guilhardes.com, 
e a do jornalista Paulo Paiva, http://
acordameupovo.blogspot.com, ambos de 
Ilhéus.

Encerramos essa breve análise com 
as palavras de um árduo defensor dessa 
causa, Roberto Villar: “O jornalismo am-
biental é uma especialização do jornalis-
mo, com todas as regras gerais da pro-
fissão. A reportagem de meio ambiente 
tem que ser ‘vendida’ como qualquer 
outra matéria. Deve ser novidade e de 
interesse público. A linguagem tem que 
ser simples”.

Eis, em apertadas palavras, o nos-
so entendimento sobre o supracitado 
tema. 

Jornalismo Ambiental

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

A senadora Marisa Serrano (foto) 
PSDB-MS, anunciou que apresentará 
uma proposta de emenda constitucional 
fixando o prazo de 20 dias para que o pre-
sidente da República indique ao Senado 
os nomes dos ministros do  STF (Supre-
mo Tribunal Federal) e dos tribunais 
superiores, além de outras autoridades 
do Judiciário. O trecho da Constituição 
Federal que determina essa competência 
(artigo 84) não estipula prazo para que a 
vaga seja preenchida e, por isso, a indica-
ção pode levar meses. 

Marisa Serrano disse que a ideia de 
apresentar a proposta surgiu devido à 
demora do então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva em indicar um novo minis-
tro para o STF.     A Corte tem 11 mem-
bros, mas uma das cadeiras está vaga 
desde agosto do ano passado, quando 
Eros Grau se aposentou. Somente nesta 
semana a presidente Dilma Rousseff ofi-
cializou a indicação do nome de Luiz Fux 
para votação pelo Senado Federal. 

A senadora argumenta que colegiados 
como o STF são compostos por números 
ímpares de ministros justamente para 
evitar impasses em casos polêmicos - ou 
seja, para que não haja empate nas vota-
ções, como foi o caso do julgamento sobre 
a aplicação da Lei d Ficha Limpa.

Marisa Serrano lembrou que o vice-
presidente do Supremo, ministro Carlos 
Ayres Britto, teria dito que “esses seis 
meses de desfalque (com a vaga deixada 
por Eros Grau) evidenciaram o risco e 
foram um aprendizado para todos”. Ela 
também recordou que a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) havia solicitado ra-
pidez na indicação do novo ministro da-
quela Corte. 

Senadora apresentará 
PEC definindo prazo para 

indicação de ministro do STF

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.
E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br  

vercil5@hotmail.com



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 15 de fevereiro a 15 de março de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
08

52 - Aprende a valorizar o que obtiveste com 
muito trabalho e dificuldades, Pois, maior é o mé-
rito de tudo o que se conquista com esforço e sacri-
fício.

53 - Procura amar o teu ofício, porque só se faz 
bem e perfeito aquilo de que se gosta, em que se põe 
ardor, dedicação, sentimento, amor.

54 - O estudante de Direito leva para a advo-
cacia o encantamento pela futura profissão, comu-
mente adquirida na Faculdade. Com o transcurso 
do tempo, já no exercício profissional, não raro de-
cepciona-se com a ramerrão, prosaísmo, as práticas 
e o meio adverso do Fórum.

55 - Noviço no ofício, acostuma-te a fazer da 
atividade profissional, no tocante à lisura, retidão, 
moralidade, a projeção da vida privada, inseparável 
uma da outra, cercando ambas de honradez, digni-
dade, humanidade, solidariedade, espírito público.

56 - Do advogado, a cuja porta a sedução e a 
tentação batem co  freqüência , exige-se, mais do 
que em outras profissões, retidão de caráter, sólida 
formação ética e moral, conduta ilibada.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim.

1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.
2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda
5- Animus confitendi = Intenção de confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8- Error facti = Erro de fato
9- Error in persona = Erro sobre a pessoa
10- Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
11- Facies = Forma exterior
12- Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
13- Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de 

argumentar
14- Hic ET nunc = Aqui e agora
15- In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.

Produção de
biografias

Câmara reafirma compromisso
com transparência e austeridade 

O ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Car-
dozo (foto), quer rea-
presentar ao Congresso 
uma proposta de alte-
ração no Código Civil 
que libera a produção de 
biografias. O artigo 20 
do Código prevê que “a 
divulgação de escritos, a 
transmissão da palavra, 
ou publicação, exposição 
ou utilização da imagem 
de uma pessoa poderão 
ser proibidas se lhe atin-

girem honra, boa fama 
ou respeitabilidade, ou 
se se destinarem a fins 
comerciais”. De acordo 
com o jornal Folha de S. 
Paulo, o artigo já havia 
sido objeto de discussão 
em 2008, quando o en-
tão deputado Antonio 
Palocci (PT-SP) apre-
sentou um projeto de lei 
na Câmara revendo o 
texto, a fim de garantir 
“liberdade de expressão 
e de informação”.

Ao retornar de Brasília, onde 
foi prestigiar a posse de deputados 
baianos no Congresso Nacional, o 
presidente da Câmara de Vereado-
res, Ruy Machado, voltou a reafir-
mar seu compromisso com a trans-
parência, a austeridade e com a 
legalidade. 

Ruy também fez um balanço so-
bre os trinta dias da sua gestão e in-
formou que além da folha de pessoal 
foram quitadas dívidas com forne-
cedores e rede bancária. Assessores 
de gabinete, funcionários efetivos e 
comissionados também foram pagos 
dentro do prazo legal. Ruy afirmou 
que está trabalhando com o orça-
mento de 2010 e mesmo pagando 
encargos sociais como o INSS, ”ain-
da sobrou dinheiro”, disse. 

“Cortamos despesas em vários 
setores, principalmente na parte de 
segurança e limpeza que estavam 
sendo executados por empresas ter-
ceirizadas. A segurança agora está 
com a Guarda Municipal e o pesso-
al de serviços gerais foi cedido pela 
Prefeitura”, ressaltou. 

O não pagamento do mês de de-
zembro de funcionários deve-se à 
falta de documentação legal, uma 
vez que não foi devidamente em-
penhada. Segundo Ruy, o Tribunal 
de Contas dos Municípios não acei-
ta que se formalize pagamentos de 

gestões anteriores sem o devido em-
penho.  

Harmonia - O presidente do Le-
gislativo itabunense, explicou que 
seu relacionamento com o Executi-
vo está se processando de maneira 
cordial e harmoniosa, mas com in-
dependência e autonomia. “Não é 
preciso ir para o embate e o enfren-
tamento”, disse. 

Acrescentou que o papel do ve-
reador é fiscalizar e cobrar do Exe-
cutivo ações que possam beneficiar 
a população, principalmente das ca-
madas mais carentes. “O meu com-

promisso e de todos os vereadores 
que nos apóiam não é com o prefeito 
é com a cidade, com Itabuna”, frisou 
Ruy. 

Durante sua passagem pela Ca-
pital Federal, o presidente da Câ-
mara aproveitou para visitar parla-
mentares de vários partidos, como 
por exemplo, ACM Neto (DEM), An-
tonio Imbassahy (PSDB) e Geraldo 
Simões, do PT. Também esteve visi-
tando o novo ministro das Cidades, 
Mario Negromonte ao lado do pre-
feito Newton Azevedo que reivindi-
cou obras para o município. 

“Confunde-se nessas 
proposições bem-inten-
cionadas, politicamente 
corretas, o bem-estar 
social com a felicidade. 
A educação, a seguran-
ça, a saúde, o lazer, a 
moradia, e outros mais, 
são considerados direi-
tos fundamentais de 
cunho social pela Cons-
tituição exatamente 
por serem essenciais ao 
bem-estar da população 
no seu todo. A satisfação 
desses direitos constitui 

prestação obrigatória 
do Estado visando dar 
à sociedade bem-estar, 
sendo desnecessária, 
portanto, a menção de 
que são meios essen-
ciais à busca da felicida-
de para se gerar a pre-
tensão legítima ao seu 
atendimento”, escreve 
Miguel Reale Júnior em 
artigo sobre a Emenda 
Constitucional que fala 
sobre a felicidade, pu-
blicado no jornal O Es-
tado de S. Paulo.

Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) 

da Felicidade

LEGISLATIVO



As taxas são tributos classificados 
como vinculados, pois, para existirem, 
necessitam que o Estado preste um 
serviço ou o coloque à disposição de 
seus jurisdicionados.

A taxa de fiscalização e funciona-
mento, basicamente, presta-se a conce-
der ao contribuinte municipal o alvará 
de funcionamento dos prestadores de 
serviços de um determinado local. Para 
tanto, o poder público deverá colocar à 
disposição dos munícipes todo um apa-
rato administrativo para que o serviço 
seja prestado com a eficiência esperada. 
Daí justifica-se a cobrança de uma im-
portância que represente os custos dis-
pendiados pelo poder público.

Ocorre que, a cobrança desse tipo 
de taxa deve obedecer a sistemática 
tributária nacional, de modo que, os 
princípios e garantias constitucionais 
sejam ferrenhamente resguardados.

Em Itabuna, sul da Bahia, o Códi-
go Tributário Municipal foi modificado 
recentemente. Tal alteração legislativa 
trouxe mudanças significativas no que 
diz respeito a cobrança da TFF (Taxa 
de Fiscalização e Funcionamento), pois, 
revogou a base de cálculo do referido 
tributo.

Anteriormente, tomava-se como 
base de cálculo a dimensão do imóvel; 
agora, utiliza-se o faturamento para 
mensurar o valor a ser pago em razão 
da taxa em comento.

Ora! Eis que surgem algumas dúvi-
das. Será que tal modificação é dotada 
de constitucionalidade?

- Humildemente, acredito que não. 
Mas por qual motivo?

Primeiramente, o artigo 145, § 2º 

da Constituição Federal diz que: “- As 
taxas não poderão ter base de cálculo 
própria de impostos”.

No presente caso, o poder público 
itabunense utiliza a base de cálculo 
dos impostos (ISS, ICMS, etc), qual 
seja, o faturamento, para mensurar a 
taxa de fiscalização e funcionamento. 
Assim, o Código tributário Municipal 
de Itabuna não respeita o quanto dis-
posto na Constituição Federal e, por-
tanto, está eivado do vício da inconsti-
tucionalidade.

Ademais, os aspectos inconstitucio-
nais do instrumento legal itabunense 
não param por aí, pois, desrespeitam os 
princípios da vedação ao confisco e da 
razoabilidade. Isso porque, a cobrança 
da taxa tem natureza confiscatória e 
irrazoável, pois, causaram significati-
vos aumentos para a grande maioria 
dos contribuintes. Vale mencionar 
que alguns empresários passaram a 
pagar 6.000% a mais do que pagavam 
no exercício anterior. Tal aumento in-
terfere no planejamento tributário das 
empresas situadas no Município tor-
nando a atividade empresarial onero-
sa demais para ser suportada.

É preciso sensibilidade do executivo 
para evitar alterações legislativas tão 
bruscas como a implementada em Ita-
buna, pois, ao ser sancionada, diversos 
reflexos negativos como o aumento da 
informalidade e do desemprego podem 
assolar a comunidade envolvida.   

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   

Era uma vez, um camponês que foi à flores-
ta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo 
cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filho-
te de águia. Colocou-o no galinheiro junto com 
as galinhas. Comia milho e ração própria para 
galinhas. Embora a águia fosse o rei/rainha de 
todos os pássaros. Depois de cinco anos, este 
homem recebeu em sua casa a visita de um na-
turalista. Enquanto passeavam pelo jardim, 
disse o naturalista:

- Esse pássaro aí não é galinha. É uma 
águia.

- De fato – disse o camponês. É águia. 
Mas eu a criei como galinha. Ela não 
é mais uma águia. Transformou-se em 
galinha como as outras, apesar das 
asas de quase três metros de extensão. 
(BOFF, 2006, p. 38)

Reza a lenda, que certa feita, o Professor 
argentino Luis Alberto Warat, ao proferir uma 
palestra para estudantes de direito, baseado 
na passagem do livro acima do Teólogo Leo-
nardo Boff falou que os estudantes de direito 
entram nas faculdades como águias mas saem 
como galinhas. A frase do jusfilósofo, longe de 
ser uma chacota, consubstancia-se numa de-
núncia muito grave acerca da qualidade do 
ensino jurídico no Brasil, na medida em que os 
candidatos a advogados entram nas faculda-
des cheios de sonhos e ideologias e aos poucos 
vão sendo moldados a uma formação que pare-
ce fabricar Bacharéis em série.

José Eduardo Faria, na sua obra Sociolo-
gia Jurídica: Crise do Direito e Práxis Política 
(1984, p. 41)  informa que o próprio surgimen-
to das faculdades de direito no Brasil deu-se 
finalisticamente por propósitos absolutamente 
diversos do que normalmente se relaciona ro-
manticamente ao Direito, ou seja, ao invés de 
saciar necessidades sociais, tais cursos tinham 
por finalidade básica atender às finalidades 
burocráticas do Estado.

Assim foi que – pontua Faria - criado em 
pleno século XIX, tais cursos viriam a trazer 
toda a carga ideológica da época e desta for-
ma, junto com o interesse estratégico estatal 
de utilização do direito como instrumento de 
dominação da elite política, o positivismo ju-
rídico apresentava-se como o fundamento 
“jusideológico” da nova classe que chegava ao 
poder, a burguesia. Tem-se então que a crise 
do ensino jurídico no Brasil tem suas origens 
ainda na gênese das faculdades de direito, ou 
seja, para entender por que as Águias viraram 
galinhas, é também necessário entender todo 
o paradigma histórico que envolveu tal criação 
dos cursos de direito no Brasil.

Prevalecia assim, em pleno século XIX, o 
positivismo jurídico e isso em termos práti-
cos viria a implicar numa supervalorização 
da norma escrita em detrimento do valor, da 
moral e da influência de outras ciências, o que 
viria a moldar toda a percepção do Direito a 
ser ensinado nos cursos jurídicos no Brasil 
ainda no século XIX (1827) , em que passa a 
prevalecer a técnica em detrimento da argu-

mentação, realidade esta que encontra-se até 
os dias atuais intocável em quase a totalidade 
dos Projetos pedagógicos dos cursos de direito 
no Brasil, afastando e em absoluta dissonân-
cia com o paradigma constitucional trazido 
pela Constituição de 1988.

Longe de execrar a dogmática jurídica, 
penso ser ela útil. O problema se instau-
ra quando a formação jurídica escraviza-se 
a uma só forma – como normalmente ocorre 
no Brasil. O resultado disso, denunciado pela 
Professora da UERJ Eliane Botelho Junquei-
ra  (JUNQUEIRA,1999) -  é que os projetos pe-
dagógicos dos cursos de direito são em verdade 
réplicas uns dos outros em que se altera ape-
nas a razão social dos postulantes ao reconhe-
cimento dos cursos junto ao MEC . Em outras 
palavras: tais cursos limitam-se a oferecer aos 
acadêmicos não a compreensão da norma, mas 
sim apenas sua aplicação por meio – não raro 
– da memorização dos textos normativos.

É óbvio que existem exceções, mas neste 
caso a exceção apenas parece confirmar a re-
gra e diante de tudo isso, o que esperar dos 
novos advogados? O que esperar desta forma-
ção limitada e de cursos jurídicos que se esme-
ram a ensinar a técnica, mas pouco fazem pela 
compreensão do direito? 

Não raro ainda é possível encontrar-se pro-
fessores que hipermaximizam a importância 
do direito processual civil em detrimento de 
todo o resto ao afirmar que “se você sabe Pro-
cesso civil e mais nada, você sabe direito, mas 
se você sabe tudo e desconhece processo civil, 
então você nada sabe do direto”.

Pensar o direito no âmbito do novo paradig-
ma constitucional, significa ao meu ver com-
preendê-lo não como um punhado de normas e 
obrigações, mas sim como um instrumento de 
emancipação social de minorias. Mais do que a 
técnica, que o capacita a ser um mero “papa-
gaio repetidor de leis”, o estudante de direito 
precisa compreender sua importância neste 
processo de formação do novo contexto social 
e ousar mais, ousar efetivamente conhecer di-
reito e não apenas aplicá-lo.

Assim, a despeito da genialidade do Professor 
Warat, mas não creio que os atuais “estudantes-
produto” destes projetos pedagógicos dos cursos 
de direito no Brasil entrem águias e saiam gali-
nhas, eles estão mais para papagaios. 

Ademais, comparar tais estudantes – pro-
dutos de uma formação estritamente dogmá-
tica e tecnicista – a galinhas é uma ofensa ao 
bicho, pois apesar de tudo, a galinha não é 
omissa, ela ao menos põe ovos!

Por Milton Silva Vasconcelos.
Advogado, Pos-graduado em Direito Público, Advogado-
orientador do Núcleo de Prática Jurídicas da FABAC e do Bal-

cão de Justiça e Cidadania FABAC do TJ/BA. 
Salvador – Bahia 

BOFF, Leonardo. A Águia e a galinha: uma metáfora da condição 
humana. BOFF, Leonardo. Ed. Vozes. 2006
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Taxa de fiscalização
e funcionamento – O 
caso de Itabuna, Bahia

Nem águias, nem
galinhas, papagaios!

leandro@rlpcadvogados.com.br e  leocoelhoadv@gmail.com miltonsvasconcellos@gmail.com

Contra homofobia

Doação pra todo mundo

A senadora Marta Suplicy (PT-SP) 
conseguiu aprovar um requerimento 
para desarquivar o projeto de lei que 
torna crime qualquer ato considerado 
de homofobia ou de discriminação con-
tra idosos e deficientes físicos. Além de 
Marta, o requerimento contava com 

as assinaturas de mais 27 senadores. 
Como o substitutivo do texto enviado 
pela Câmara dos Deputados já havia 
sido aprovado na Comissão de Assun-
tos Sociais, a matéria segue agora 
para a Comissão de Direitos Humanos 
do Senado. XXX

          O Jornal do Brasil informa 
que o ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, afirmou que vai rever 
a portaria da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) que 

proíbe gays e bissexuais de doarem 
sangue. O documento veta a doação 
de sangue dos homens que tiveram 
relações sexuais com outros homens 
no período de 12 meses.

DIREITO - ADMINISTRAÇÃO - ECONOMIA - CONTABILIDADE

Funcionamento: das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas
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1- No final do expediente, às 
sextas-feiras, eu e outros colegas 
jogamos futebol em um campinho 
situado nas instalações da própria 
empresa. Surgiu uma dúvida que 
não conseguimos encontrar resposta 
muito clara. Se algum de nós sofrer 
um acidente nestes jogos, ele será 
considerado como “acidente do tra-
balho”? Robson Lima

Resposta: Para fins previdenciá-
rios, considera-se acidente do trabalho 
o evento que ocorre no exercício do 
trabalho a serviço da empresa que tem 
vínculo, provocando lesão corporal ou 
limitação funcional que cause a morte, 
perda ou redução da capacidade labo-
rativa, temporária ou permanente. Se 
enquadrando também, como acidente 
do trabalho, o acidente que possa ocor-
rer no trajeto do segurado de sua resi-
dência para o trabalho ou do trabalho 
para sua residência, em qualquer meio 
de locomoção, conhecido como aciden-
te de percurso ou im itinere. O local é 
fator importante para caracterização 
do nexo causal entre o trabalho e o aci-
dente. Desse modo, este acidente ocor-
rido após o expediente do trabalho, em 
momento de recreação não se enqua-
dra não se caracteriza como acidente 
do trabalho.

2- Meu pai está muito doente. 
Ele é aposentado. E ele vier a falecer, 
minha mãe passará a receber a apo-
sentadoria dele ou receberá pensão? 
Washington dos Santos.

Resposta: A aposentadoria é um 
ato pessoal, no qual o segurado do 
Regime Geral da Previdência Social, 
ou do Regime Próprio preenche os 
requisitos para inatividade, ou perda 
definitiva da capacidade laborativa. A 
pensão por morte previdenciária o be-
nefício transferido aos dependentes 
do ex-segurado como: esposo ou espo-
sa; companheiro ou companheira; e fi-
lhos menores; podendo ser estendido 
aos filhos maiores desde que incapa-
zes e outros dependentes definidos na 
legislação Previdenciária. Portanto, 
Sr. Washington, com o falecimento 
de seu pai, será concedido a sua mãe 
o benefício de pensão por morte, na 
condição de dependente do mesmo.

3- Tenho 25 e alguns meses de 
carteira assinada e de recolhimento 
da Previdência Social. Ainda preciso 
cumprir mais um tempo para com-
pletar a aposentadoria proporcional? 
Olívia Matos

Resposta: Para uma resposta pre-
cisa sobre este questionamento, seria 
necessário saber que atividade labo-
rativa que a Srª.Olívia exerce. Assim, 
sem esta informação, vou apresentar 
algumas situações para que a Srª. Olí-
via análise na qual se enquadra.

Se exerceu 25 (vinte e cinco) anos 
em atividade laboral que esteja ex-
posta à uma associação de agentes 
nocivos à sua saúde e integridade 
física, já pode requerer a Aposen-
tadoria Especial, uma vez que para 

concessão deste tipo de aposentado-
ria se faz necessário ter 25 (vinte e 
cinco) anos de serviço em condições 
insalubres.

Se estes 25 (vinte e cinco) anos e 
alguns meses foram exercidos em ati-
vidades comuns, já faz jus a Aposen-
tadoria por Tempo de Contribuição 
(Proporcional), uma vez que para mu-
lher são necessários 25 (vinte e cinco) 
anos de serviço, com uma Renda Men-
sal Inicial sobre 70% (setenta por cen-
to) do Salário de Benefício, mais 6% 
(seis por cento) deste, para cada novo 
ano completo de atividade, até o máxi-
mo de 100% (cem por cento) do Salário 
de Benefícios aos 30 (trinta0 anos de 
serviço; e ao homem se faz necessário 
30 (trinta) anos de serviço, mais 6% 
(seis por cento) deste, para cada novo 
ano completo de atividade, até o má-
ximo de 100% (cem por cento) do Salá-
rio de Benefício aos 35 (trinta e cinco) 
anos de serviço.

Por Marcos Conrado
Advogado, Especialista em Advocacia Previdenciária 

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

Os interessados em enviar per-
guntas sobre o tema Direito Previ-
denciário para o Dr. Marcos Antônio 
Conrado Moreira, encaminhar para 
direitos@jornaldireitos.com.br 

Modalidades de assalto
- Assaltante Carioca
Seguiiiinnte, mermão...
Tu se fudeu, isso é um assalto...
Passa a grana e levanta os braços, mer-
mão...
Não fica de bobeira que eu atiro bem pra 
caralho...
Vai andando e se olhar pra traz vira pre-
sunto...

Assaltante Baiano
Ô meu rei....( longa pausa )........ isso é um 
assalto...
Levanta os braços, mas não se avexe não...
Se num quiser nem precisa levantar, pra 
num ficar cansado...
Vai passando a grana, bem devagarinho...
Num repara se o berro está sem bala, mas é 
pra não ficar muito pesado...
Não esquenta, meu irmãozinho, vou dei-
xar teus documentos na próxima encru-
zilhada...

- Assaltante Paulista 
(torcedor do Corinthians)
Ôrra, meu.....
Isso é um assalto, meu....
Alevanta os braços, meu....
Passa a grana logo, meu...
Mais rápido, meu, que eu ainda preciso pe-
gar a bilheteria aberta pra comprar o in-
gresso do jogo do Timão, meu.... 
Se manda, meu....


