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Entrevista com o Professor e Administrador Antônio Costa

“São necessários 3 milhões 
de reais mês para o pleno 
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18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). 
Repasse efetuado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de 1 de janeiro a 
31 de dezembro de 2010 .......................R$ 1.900.000,00
Média mensal ..........................................R$  158.333,33

Prestação de serviço ao Município pelo 
HBLEM .. R$ 293.323,62 ***(deveria no 
mínimo ter sido R$ 420.000,00 – média de 
35.000,00/mês). 

*** A prestação de serviço refere-se a re-
muneração na tabela SUS ao HBLEM por 
serviços ao município (exames) a pacientes 
encaminhados pelos Postos de Saúde. Portan-
to, onera o hospital, pois, sabe-se que a tabela 
SUS remunera apenas 1/3 (um terço) da des-
pesa efetivamente realizada.

A rigor a média da receita mensal recebida 
pelo HBLEM de 1 de janeiro de 2010 a 31 de 
dezembro de 2010 foi de R$ 1.550.865,50.

Direitos – Quais foram os resultados 
alcançados no período 01 de janeiro a 31 
de dezembro de 2010? 

AC - Mesmo com a deficiência de recursos 
financeiros consegui-se no período janeiro/de-
zembro 2010 realizar o seguinte:

• Pacientes Internados ............................................6.461
• Altas....................................................................5.877 
• Óbitos ....................................................................594
• Cirurgias .............................................................3.939
Emergência .............................................................3.133
Eletiva ....................................................................... 806
• Anestesias  ......................................................... 4.005
• Análises Clínicas .............................................. 25.938          
• Exames Radiológicos ........................................ 16.067          
• Ultrassonografia ................................................. 3.022             
• Eletrocardiograma ............................................... 1.790              
• Eletroencefalograma  ............................................. 658                
• Endoscopia ........................................................ 1.001             

• Colonoscopia ........................................................ 395                
• Anatomia ............................................................... 304  
• Fisioterapia ........................................................ 2.485  
• Ecocardiografia transtorácica .............................. 1.553               
• Adm. de Medicamentos .................................... 53.683
• Ortopedia .............................................................. 349
• Consultas Médicas ........................................... 73.072
• Consulta P S .................................................... 40.001
• Consulta Ambulatório ....................................... 22.769
• Consulta Psiquiatria .......................................... 10.302
• Refeições fornecidas pela Nutrição ................. 220.835
• Café da manhã e lanches p/ pacientes .............. 55.643

Direitos - Em termos de percentuais: o 
maior número de pacientes atendidos fo-
ram os de Itabuna ou de outras cidades?

AC - Em 2010, posso afirmar: 45,2% dos 
pacientes atendidos foram de Itabuna e 54,8% 
de outros municípios. Esses dados por si só 
confirmam a importância da instituição para 
Itabuna e região.

Direitos - Os resultados alcançados 
com recursos oriundos de repasse da 
Prefeitura/Secretaria Municipal da Saú-
de? Quais os procedimentos que o senhor 
apresentou no seu relatório?

AC - Os procedimentos foram os seguintes:

Procedimentos  
 Quantidade Valor
• Análises Clínicas ................... 18.135 .........108.675,40
• Exames Radiológicos ............. 10.064 ...........84.080,81
• Escanometria ................................ 62 ................481,74
• Ultrassonografia ...................... 1.996 ...........31.046,40
• Eletrocardiograma  ................... 3.293 ...........16.958,95
• Eletroencefalograma ................... 803 ...........20.075,00
• Esofagastroduodenoscopia. ..... 1.758 ...........84.665,28                        
• Colonoscopia ............................. 367 ...........41.346,22
• Ecocardiografia transtorácica ...... 917 ...........36.624,98
• Consultas Médicas ....................... 01 ..................10,00  
• Atendimento de Urgência .............. 03  .................33,00
TOTAL DE PROCEDIMENTOS .... 37.399 .........423.964,78
Média/mês ................................. 3.116 ...........35.330,39

                                                                      
Direitos - O problema do Hospital de 

Base não é administrativo, é o financeiro  
e influências políticas partidárias?

AC - No Hospital existem deficiências, exis-
tem falhas, existem interferências, assédios e 
ameaças, funcionários blindados e intocáveis, 
mas, devemos aprender a olhar também os re-
sultados alcançados com todas as deficiências 
e dificuldades. Quantos pacientes foram in-
ternados no ano de 2010, quantos receberam 
alta, quantas cirurgias foram executadas, 
quantas análises clínicas, quantas consultas 
médicas etc. Todos devem ter humildade e os 
mesmos objetivos independentemente de cor 
partidária, não existe lugar para inimizades 
ou desavenças pessoais. O partido de quem 
trabalha com a saúde é a saúde e bem estar 
da população.  Saúde é direito de todos e dever 
do Estado. 

Há dois meses o professor e admi-
nistrador Antonio Costa  deixou o cargo 
de Presidente da Fundação de Atenção 
à Saúde de Itabuna (FASI) entidade 
mantenedora do Hospital de Base Luiz 
Eduardo Magalhães de Itabuna. Ele saiu 
mais deixou um relatório de como foi uti-
lizado os recursos do hospital, verbas e o 
atendimento ao município de Itabuna e 
aos municípios circunvizinhos. 

Nesta entrevista, concedida ao Jor-
nal Direitos, o professor e administrador 
Antonio Costa diz que são necessários 3 
milhões de reais mês para o pleno funcio-
namento daquela unidade hospitalar. Ele 
também  relata que existem muitas defi-
ciências, interferências, assédios e amea-
ças, funcionários blindados e intocáveis. 
Situações que não podem ser resolvidas 
simplesmente porque o diretor quer. 

recursos objeto do aluguel da cantina e doações 
em material mediante pedidos à comunidade 
civil organizada de Itabuna. A Prefeitura men-
salmente se responsabiliza diretamente pelo 
pagamento de  água, luz e telefone.

Direitos – Um milhão é pouco, dois 
milhões são  ótimos para suprir as neces-
sidades administrativas do hospital?

AC - Não, a receita é insuficiente. Um 
hospital desta natureza, para atender com 
dignidade a população demandante, necessi-
ta de uma receita mensal nunca inferior a R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais).

Direitos - Qual é a urgência prioritária 
do Hospital: o maior do Sul da Bahia?

AC - Uma reforma total e aquisição dos 
equipamentos hospitalares. O que existem 
são equipamentos velhos, sucateados, desgas-
tados pelo tempo de uso, infraestrutura defi-
ciente como deficiente é a sua manutenção por 
falta de capacidade financeira. Faltam recur-
sos financeiros para modernizar sua estrutu-
ra como um todo.

Direitos - Na prestação de contas que 
o senhor apresentou, durante sua gestão, 
quais os repasses recebidos?

AC- A bem da verdade, de  01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2010 o HBLEM recebeu:

Repasse SUS via SESAB .................  R$ 16.500.000,00 *
Repasse SUS via SESAB 
(alta complexidade) ............................R$       210.386,04
TOTAL SUS via SESAB ....................R$ 16.710.386,04 **
Média mensal do recebido 
no período ........................................R$ 1.392.532,17 **
• Não fora problema ocorrido a nível ministerial ter-se-
ia recebido de repasse SUS via SESAB no período R$ 

 Direitos – Ser diretor de um Hospital 
de Base é um cargo muito importante e 
exige  grande responsabilidade social. 
Na época, a indicação sua para ocupar o 
cargo foi política ou por competência?  

Antônio Costa - Não foi por indicação po-
lítica, acredito que deva ter sido em virtude do 
meu passado junto às instituições: CEPLAC, De-
legacia Federal da Agricultura, SENAR, UESC 
como professor e FTC como diretor geral.

Direitos – O hospital de Base tem re-
cebido apoio dos governos Estadual e 
Federal, ou seja, das autoridades compe-
tentes?

A C - O Hospital de Base Luis Eduardo 
Magalhães é um equipamento hospitalar mu-
nicipal de  grande porte, com características 
regional  de imensurável importância, com 
atendimento exclusivamente SUS, que infe-
lizmente ao longo de sua existência não tem 
recebido a importância devida por parte das 
autoridades competentes.

Direitos -  Quantos municípios são 
beneficiados com o Hospital de Base de 
Itabuna?

AC - Além dos munícipes de Itabuna aten-
de a 121 outros municípios constantes da Pro-
gramação Pactuada e Integrante do Estado da 
Bahia.

Direitos - Qual a principal fonte de re-
ceita do HBLEM?

AC - A principal fonte de receita do 
HBLEM vem do Ministério da Saúde – repas-
se SUS via Secretaria da Saúde do Estado da 
Bahia no valor mensal conforme contrato de 
R$ 1.500.000,00 -;  em situação inconstante, de 
recursos oriundos do Município de Itabuna, de 

DECISÕES

Câmara aprova 
criação de mais 79 
varas do trabalho

A Câmara dos Deputados aprovou quatro projetos de 
lei que criam 164 cargos de juiz e 79 varas em Tribunais 
Regionais do Trabalho – entre eles o Ceará, que sofre 
com o excesso de processos trabalhistas, na sessão des-
ta quinta-feira (17/3). Entre as propostas, foi aprovado o 
Projeto de Lei 5.543/2009, que prevê a criação de mais 12 
cargos de desembargador para o Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio Grande do Sul. 

Leia mais na página 08

O médico e escritor 
Jorge Matos lança o livro
Laços de Sofrimento

STF não reexamina decisões
administrativas do CNJ

Ministra pede ao Senado prioridade 
para PEC do Trabalho Escravo

Deputado baiano quer 
exame oftalmológico no 
primeiro ano de ensino
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A nossa Lei Maior em seu arti-
go 201 estabelece que a Previdên-
cia Social REM caráter contributi-
vo e de filiação obrigatória. E como 
o sistema é contributivo, entende-
se que aqueles segurados que por 
algum motivo deixar de contribuir 
para o sistema, automaticamente 
estariam desamparados em re-
lação à concessão dos benefícios 
previdenciários, em especial o de 
Auxílio-Doença. A Lei 8.213 de 
1991 e o Decreto n.º 3.048 de 1999, 
indica algumas situações onde o 
segurado mantém os seus direitos 
previdenciários, independente do 
cumprimento da obrigação de pa-
gar suas contribuições. E este pe-
ríodo em que o segurado mantém 
seus direitos previdenciários, sem 
contribuir com o sistema, chama-
se “período de graça”.

O artigo 13, do Decreto nº. 
3.048 de 1999, prevê seis situa-
ções em o segurado da Previdên-
cia Social mantém sua qualidade 
de segurado, fazendo jus aos be-
nefícios previdenciários, mesmo 
sem efetuar suas contribuições: 
1) O segurado que esteja gozan-
do de benefício, a manutenção da 
qualidade de segurado é por tem-
po indeterminado; 2) O segurado 
que por qualquer motivo deixar 
de exercer atividade laboral que é 
abrangida pela Previdência Social 

ou estiver suspenso ou licenciado 
sem remuneração, a manutenção 
de qualidade de segurado se dá 
até 12 (doze) meses após a cessação 
de benefício por incapacidade ou 
após a cessação das contribuições; 
3) O segurado portador de doen-
ças consideradas de segregação 
compulsória, mantém a qualidade 
de segurado, até 12 (doze) meses 
após cessar a segregação; 4) O se-
gurado detido ou recluso, matem 
a qualidade de segurado, até 12 
(doze) meses após o livramento; 5) 
O segurado incorporado às For-
ças Armadas para prestar serviço 
militar, até 03 (três) meses após o 
licenciamento; 6) O segurado fa-
cultativo, até 06 (seis) meses após 
a cessação das contribuições.

Para o segurado que por qual-
quer motivo deixar de exercer ati-
vidade laboral, o prazo de período 
de graça pode ser acrescido de 12 
(doze) meses, se o segurado já ti-
ver mais de 120 (cento e vinte) 
contribuições mensais, e mais 12 
(doze) meses para o segurado que 
comprovar estar desempregado. 
Portanto, poderá o segurado da 
previdência nesta situação man-
ter sua qualidade de segurado por 
01 (um) anos; 02 (dois) anos e; 03 
(três) anos.

Ultrapassados os limites 
das situações de período de gra-

ça transcritos acima, a perda da 
qualidade de segurado ocorrerá 
no dia 16 do segundo mês se-
guinte ao término dos prazos do 
período de graça.

A legislação previdenciária 
dispõe que havendo perda da 
qualidade de segurado, as contri-
buições anteriores à perda só são 
computadas para efeito de carên-
cia depois que o segurado contar, a 
partir da filiação, com, no mínimo, 
um terço do número de contribui-
ções exigidas para o benefício a ser 
requerido, ou seja, no caso de apo-
sentadoria por tempo de contri-
buição, idade ou especial, sessenta 
contribuições mensais.

O segurado da Previdência 
Social que perder a qualidade de 
segurado, para poder requerer o 
benefício de incapacidade deverá 
cumprir 1/3 (um terço) da carên-
cia, ou seja, sendo a carência para 
os benefícios de incapacidade de 
12 (doze) meses, o segurado que 
perdeu a qualidade de segurado 
para poder requerer um benefício 
de Auxílio-Doença tem que pagar 
04 (quatro) meses de contribuição, 
restabelecendo, assim, a sua qua-
lidade de segurado.

Por Marcos Antônio 
Conrado Moreira. 

          Advogado. Especialista em Advocacia 
Previdenciária. Itabuna – Bahia.

Manutenção e perda da qualidade
de segurado junto a Previdência Social

STF não reexamina decisões
administrativas do CNJ

A competência do Supremo 
Tribunal Federal para julgar 
ações nas quais haja interesse em 
jogo da magistratura não inclui 
reexame de decisões administra-
tivas do Conselho Nacional de 
Justiça. Com esse entendimento, 
o ministro Celso de Mello deter-
minou o arquivamento de uma 
Ação Originária ajuizada pelo juiz 
de Direito João Miguel Filho, do 
Espírito Santo.

Com a decisão, o ministro 
Celso de Mello afastou a incidên-
cia do artigo 102, alínea “n”, da 
Constituição Federal. Segundo o 
dispositivo, o STF pode julgar e 
processar “a ação em que todos os 
membros da magistratura sejam 
direta ou indiretamente interes-
sados, e aquela em que mais da 
metade dos membros do tribunal 
de origem estejam impedidos ou 
sejam direta ou indiretamente in-
teressados”.

O interesse da classe no pro-
cesso foi expresso pelo magistra-
do. Segundo Miguel Filho, por 
meio dele se busca saber qual o 
marco inicial da prescrição a ser 
observado em caso de ilícitos pra-
ticados por membros da magistra-
tura em decorrência e no exercício 
de sua função jurisdicional.

Miguel Filho conta que o 
Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo, ignorando a ocorrência de 
prescrição, determinou seu afas-
tamento cautelar do cargo em vir-
tude de um procedimento discipli-
nar em 2010. A infração, explica, 
foi cometida em 2004. Apesar do 
lapso de tempo, o CNJ confirmou 
a decisão.

Ao fundamentar sua decisão, 
o relator do caso explicou que “as 
hipóteses previstas no artigo 102, 
inciso I, “n”, da Constituição da 
República supõem a natureza ju-
risdicional do ato impugnado, o 
que claramente não se verifica do 
ato em análise, eis que a delibe-
ração objeto da presente ação – a 
decisão emanada do TJ-ES e con-
firmada pelo Conselho Nacional 

de Justiça – resultou de procedi-
mento que, instaurado no âmbito 
daquela Corte judiciária, reveste-
se de caráter eminentemente ad-
ministrativo”.

Na ação originária arquiva-
da, o juiz Miguel Filho questiona 
o posicionamento do CNJ. Segun-
do ele, o órgão ora adota como 
termo inicial da prescrição a data 
do ato judicial, ora a comunica-
ção do ato à autoridade compe-
tente para apuração. E, por isso, 
era essencial que o STF decidisse 
a matéria.

Ele sustentou que, diante da 
omissão da Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional em tratar da 
questão das regras de prescrição 
da pretensão punitiva por fal-
tas disciplinares praticadas por 
magistrados, aplica-se subsidia-
riamente a Lei 8.112/90, a ei do 
Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União.

Pelo artigo 142 da lei, a ação 
disciplinar prescreverá em cinco 
anos quanto às infrações puní-
veis com demissão, cassação de 
aposentadoria, sendo que o prazo 
de prescrição começa a correr da 
data em que o fato se tornou co-
nhecido. De acordo com Celso de 
Mello, o prazo prescricional tem 
início a partir da data em que a 
autoridade tiver ciência da irre-
gularidade. (Ascom do STF).

DECISÕES

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Direito
Previdenciário



Em duas situações processuais, pode ser alte-
rada a sentença no sentido amplo, pois aqui se e 
incluem também os acórdãos, mesmo quando já 
convolados em coisa julgada, (no caso dentro do 
rigor técnico, não haveria coisa julgada, em face 
mesmo da possibilidade de modificação do julgado 
em razão de simples provocação de uma das par-
tes, ou espontaneamente pelo juiz, mas seguimos 
a orientação legal), isto é, quando da sentença ou 
do acórdão não houver mis possibilidade de re-
curso: a primeira se dá quando for constatado um 
erro de fato ou erro de cálculo. Nestes casos, por 
iniciativa de uma das partes ou mesmo de offício 
pelo juiz, pode haver a necessária correção. 

A outra possibilidade de desfazimento da coi-
sa julgada se dá através da ação rescisória. Por 
primeiro, a ação rescisória é uma ação de conheci-
mento, com rito comum ordinário, restringindo-se 
a sua diversidade no prazo para o oferecimento 
de resposta, que poderá variar entre 15 e 30 dias, 
segundo a vontade do relator.  especial no que diz 
respeito ao prazo, ou seja, é o relator quem fixa o 
prazo para a apresentação da resposta, podendo 
chegar até 30 dias. 

Sendo uma ação ordinária, a sua petição ini-
cial obedecerá a todos os requisitos presentes nas 
petições iniciais das demais ações, como o endere-
çamento, a qualificação das partes, a indicação do 
endereço dos advogado do autor, a exposição dos 
suas razões ou motivos, a fundamentação jurídica 
e o pedido. 

O fato de constituir-se em ação ordinária, 
admite a emenda da inicial sua correção, para o 
quem constatando o juiz a sua existência, deverá 
intimar o autor para fazer a necessária emenda 
ou correção no prazo de dez dias, sob pena do seu 
indeferimento. 

A ação rescisória, destinada ao desfazimento 
de uma sentença ou acórdão, este de qualquer tri-
bunal, além do prazo para o depósito da resposta, 
apresenta outras particularidades, que relatamos 
a baixo.

Observa-se de logo que o prazo para interposi-
ção da ação rescisória é decadencial e de dois anos 
contando-se da data do trânsito em julgado da 
sentença rescindenda.

a) o pedido é constituído de duas fazes: primei-
ro pede-se que seja desconstituída a sentença 
rescindenda, isto é desfeita a sentença ataca-
da. Esta parte do pedido chama-se de juízo 
rescindente - judicio rescindens – e a seguir 
pede-se que novo julgamento seja emitido em 
substituição ao julgamento que é objeto do pe-
dido de desfazimento ou rescisão, naturalmen-
te que nesta parte do pedido, solicita-se que o 
novo julgamento seja atendendo à pretensão 
exposta na inicial Chama-se juízo rescisório – 
judicio rescisorium.,

b) Pede-se, naturalmente a citação do réu par 
que ofereça a resposta no prazo que for fixa-
do. Nada obstante entender-se, de modo geral, 
que não cabe revelia na ação rescisória, posto 
que cuida-se sempre de matéria especifica-
mente jurídica, é comum pedir-se a aplicação 

da revelia com suas conseqüências, caso não 
haja defesa tempestiva.

Outro requisito é a realização de um depósito ini-
cial, com a petição no valor de cinco por cento 
(5%) do valor eu for dado à causa

c) Há que ser juntada uma certidão específi-
ca do trânsito em julgado da sentença a ser 
rescindida.

As provas devem ser juntadas na inicial e 
todas as peças devem ser apresentadas em duas 
vias, uma para os autos e outra para acompanhar 
a contra-fé para citação, autenticadas ou com a 
declaração de autenticação.

A rescisória admite produção de prova em au-
diência, como ouvida de partes e de testemunhas, 
bem assim, de perícia. Nestes casos, o tribunal 
onde em curso a ação, sempre delega a uma das 
Varas de sua jurisdição, a atribuição para o reco-
lhimento da matéria probatória.

A competência para julgamento da ação resci-
sória é sempre do tribunal, mesmo quando dirigida 
contra uma sentença do primeiro grau. E o tribunal 
será do da jurisdição do próprio colegiado. Assim, 
se a investida é contra uma sentença de uma Vara 
da 5ª. Região Trabalhista, a competência para co-
nhecer e julgar a ação é do 5º. TRT.

A petição é encaminhada ao presidente do tri-
bunal. 

Se o acórdão for originário do próprio tribunal, 
ainda assim é ele mesmo o competente para o co-
nhecimento e julgamento, e não um tribunal de ní-
vel superior. Assim, se tratar de acórdão do TRT, 
é o TRT quem julgará a rescisória. Se for do TST, 
seja ele o competente para o julgamento, se for do 
STJ, ou STF, por igual. NÃO SE TRATA DE RE-
CURSO, MAS DE UMA AÇÃO ORDINÁRIA.

Do acórdão que julgar a ação rescisória, cabe-
rá recurso ordinário para o tribunal hierarqui-
camente superior. Desse modo, se a  ação for ajui-
zada perante um Tribunal Regional do Trabalho, 
o Recurso Ordinário (no prazo de 08 dias) , será 
para o TST. E for de um acórdão de um tribunal 
de justiça, o acórdão será para o STJ, se for de 
um tribunal federal, o recurso será também para 
o STJ. Sendo deste será para o STF.

Os prazos recursais serão aqueles previstos 
no ramo do direito em discussão: na Justiça do 
Trabalho o prazo é sempre de 08 dias para o re-
curso. Embargos de Declaração é o mesmo comum 
de cinco dias.

As previsões legais para o cabimento da res-
cisória encontram-se em números cláusus, no 
art. 585, do Código de Processo Civil. Quando a 
insurreição apoiar-se em violação de literal dispo-
sição de lei, é obrigatória indicação do dispositivo 
violado. E quando tiver como fundamento a coisa 
julgada, há de ser juntada a sentença atacada na 
ação rescisória.

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 relator da PEC 2/11, que de-
termina que a vaga de deputado ou 
vereador que se licenciar, renun-
ciar ou perder o mandato será pre-
enchida pelo suplente mais votado 
da coligação, quando o seu partido 
tiver integrado coligação duran-
te a eleição, deputado Mendonça 
Filho (DEM-PE), recomendou sua 
aprovação, mas um pedido de vis-
ta dos deputados João Paulo Lima 
(PT-PE) e Paes Landim (PTB-PI) 
adiou a votação da matéria. De 
acordo com a proposta, de auto-
ria do deputado Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), a vaga do parlamen-

tar que deixar o cargo só será des-
tinada ao suplente do partido do 
titular quando a legenda não tiver 
participado de uma coligação. A 
PEC começou a ser analisada hoje 
na CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça). Ao ler seu parecer na 
comissão, ele disse que a PEC não 
fere a Constituição. “Temos que 
ter segurança jurídica no processo 
político-eleitoral e a regra do jogo 
não pode mudar depois de o jogo 
começar”, afirmou o parlamentar, 
destacando que a PEC visa man-
ter a regra que sempre norteou as 
coligações. 
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Ação rescisória

E-mail: ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br Relator recomenda aprovação 
da PEC dos suplentes

Advogada é processada por 
levar celular a presídio

A seccional da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil no Rio Grande 
do Sul vai instaurar processo éti-
co-disciplinar contra a advogada 
Luciana Kalinski Garcia. Ela foi 
presa ao tentar entrar na Peni-
tenciária Modulada de Montene-

gro (RS) com 20 celulares, chips e 
carregadores. Em ofício divulgado 
na terça-feira (15/3), o presidente 
da entidade, Claudio Lamachia, 
disse que o caso será analisado 
pelo Tribunal de Ética e Discipli-
na. (Ascom da OAB-RS).

Prezado Editor, acompanho sempre o jornal DIREITOS e 
queria parabenizá-los pela qualidade do mesmo. Vocês real-
mente fazem um jornalismo de qualidade e credibilidade.

Júlia Maria. Estudante Universitária, Ilhéus – Bahia.

Recentemente fui presenteado por um amigo advogado 
com um exemplar deste maravilhoso jornal DIREITOS. Agora 
quando acaba nas bancas, leio na internet. Só não posso é ficar 
ser ler.

João Santana. Estudante de Direito. Ilhéus – Bahia.
 
Parabéns Senhor Editor por a cada mês trazer novidades 

para as páginas do DIREITOS. Layout e conteúdo dignos dos 
grandes jornais do país.

Sandoval Filho. Advogado. Salvador – Bahia.



Para Eliana Calmon, 
influência de escritórios nos 
tribunais é “câncer nacional”

Aplicação da Lei Maria 
da Penha deve ser ‘rápida 

e eficaz’, diz ministra

Alvo de ataques vindos 
de diferentes frentes do Po-
der Judiciário devido a sua 
atuação na Corregedoria 
Nacional de Justiça, a mi-
nistra Eliana Calmon (foto) 
criticou dessa vez a influên-
cia dos escritórios de advo-
cacia nos tribunais do país. 
Trata-se de “um câncer na-
cional”, disse a ministra no 
julgamento que aposentou 
compulsoriamente o desem-
bargador Antônio Fernando 
Guimarães, do TRT-3 (Tri-
bunal Regional do Traba-
lho da 3ª Região-MG). Ele é 
acusado de receber favores 
do escritório de advocacia 

Vilhena & Vilhena, em tro-
ca de decisões que beneficia-
ram clientes da banca —l 
evantamento do CNJ mos-
trou que Guimarães decidiu 
a favor do escritório em 81% 
de suas decisões.

A ministra da Secreta-
ria de Políticas para Mu-
lheres, Iriny Lopes, pediu 
nesta quarta-feira agilida-
de na aplicação da Lei Ma-
ria da Penha.  “Precisamos 
ter aplicação rápida e efi-
caz da Lei Maria da Penha 
em relação aos agressores, 
coisa que não vem acon-
tecendo”, disse. Ao parti-
cipar do programa Brasil 
em Pauta, produzido pela 
Secretaria de Imprensa da 
Presidência da República 
e transmitido pela NBR 

TV, a ministra afirmou ter 
conhecimento de casos em 
que mulheres são assassi-
nadas pelo agressor antes 
do processo ser concluído. 
“Nós temos dialogado com 
o Judiciário no sentido de 
apressar os julgamentos 
dos agressores das mulhe-
res, respeitando a Lei Ma-
ria da Penha e apressando 
inclusive esse debate jurí-
dico no interior do próprio 
Judiciário sobre a constitu-
cionalidade ou não da Lei 
Maria da Penha”, disse.
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A Escola de Direi-
to da Fundação Getúlio 
Vargas divulgou o índice 
de Confiança da Justiça 
(ICJ-Brasil), do período 
que compreende os me-
ses de outubro e dezem-
bro de 2010. Foram en-
trevistadas 1570 pessoas 
em 07 Estados brasilei-
ros. Desse universo, 64% 
dos entrevistados decla-
raram que a Justiça é 
pouco ou nada honesta e 
59% alega que o Judici-
ário recebe influência do 
poder político ou dos ou-
tros poderes do Estado.

Conforme o levanta-
mento Global Corruption 
Barometer (Barômetro 
da Corrupção Global), 
para a maioria dos brasi-
leiros em uma escala de 
1 (nem um pouco corrup-
to) a 5 (extremamente 
corrupto), o Poder Judi-
ciário ficou com a nota 
média 3,8, a mesma atri-
buída à polícia.

As duas pesquisas de-
monstram que parte con-
siderável da população 

brasileira não acredita na 
lisura do Poder Judiciá-
rio. Esses índices podem 
ser explicados pelos diver-
sos escândalos de vendas 
de sentenças e nepotismo 
veiculados pela mídia nos 
últimos tempos. Dentre 
os casos emblemáticos 
podemos citar o de um 
ex-ministro do STJ que 
foi condenado a se apo-
sentar compulsoriamente 
(punição mais grave pre-
vista na Lei Orgânica da 
magistratura), depois de 
ser acusado de venda de 
decisão judicial.

A corrupção no Judi-
ciário acontece de várias 
formas (recebimento de 
dinheiro e/ou presentes 
pelo juiz para beneficiar 
uma das partes do pro-
cesso, por exemplo). Essas 
práticas ilícitas, no entan-
to, com o passar do tempo, 
estão se tornando cada 
vez mais corriqueiras, 
pois o fenômeno da moro-
sidade processual cresce e 
prolonga a resolução dos 
casos.

PESQUISA

Laços de Sofrimen-
to (autoeditor) é o mais 
novo livro do médico e 
escritor Jorge Matos. 
A obra conta a história 
de uma família bem es-
truturada e equilibrada 
em que, depois de quase 
20 anos de casamento, 
a mulher descobre que 
não é feliz e vai em bus-
ca dessa felicidade utó-
pica, causando grandes 
sofrimentos e destruição 

familiar.
Laços de Sofrimen-

to, portanto, aborda 
a instabilidade do ser 
humano que nunca 
está satisfeito com o 
que alcançou ou com 
o que tem, mostrando 
como faz parte da na-
tureza humana estar 
sempre em busca de 
algo, mas que, por sur-
presa, esse algo pode 
ser o inferno.

Laços de Sofrimento

“Eu não recearia muito as más leis se elas fossem apli-
cadas por bons juízes. Não há texto de lei que não dei-
xe campo à interpretação. A lei é morta. O magistrado 
vivo. É uma grande vantagem que ele tem sobre ela”. 

Anatole France
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Direito Administrativo
1- O prefeito de um determi-

nado município resolve, 
por decreto municipal, al-
terar unilateralmente as 
vias de transporte de ôni-
bus municipais, modifican-
do o que estava previsto 
nos contratos de concessão 
pública de transportes mu-
nicipais válidos por vinte 
anos. O objetivo do prefeito 
foi favorecer duas empre-
sas concessionárias especí-
ficas, com que mantém liga-
ções políticas e familiares, 
ao lhes conceder os trajetos 
e linhas mais rentáveis. As 
demais três empresas con-
cessionárias que também 
exploram os serviços de 
transporte de ônibus no 
município por meio de con-
tratos de concessão sentem-
se prejudicadas.

Na qualidade de advogado des-
sas últimas três empresas, 
qual deve ser a providência 
tomada?

a) Ingressar com ação judicial, com 
pedido de liminar para que o Po-
der Judiciário exerça o controle 
do ato administrativo expedido 
pelo prefeito e decrete a sua nu-
lidade ou suspensão imediata, já 
que eivado de vício e nulidade, 
por configurar ato fraudulento 
e atentatório aos princípios que 
regem a Administração Públi-
ca.

b) Ingressar com ação judicial, com 
pedido de indenização em face 
do Município pelos prejuízos de 
ordem financeira causados.

c) Nenhuma medida merece ser 
tomada na hipótese, tendo em 
vista que um dos poderes con-
feridos à Administração Pública 
nos contratos de concessão é a 
modificação unilateral das suas 
cláusulas.

d) Ingressar com ação judicial, com 
pedido para que os benefícios 
concedidos às duas primeiras 
empresas também sejam exten-
sivos às três 

2-  São considerados agentes 
públicos todas as pessoas 
físicas incumbidas, sob re-
muneração ou não, definiti-
va ou transitoriamente, do 

exercício de função ou ativi-
dade pública. Assim, é corre-
to afirmar que os notários e 
registradores são

a) agentes públicos ocupantes de 
cargo efetivo e se aposentam 
aos 70 (setenta) anos de idade.

b) agentes públicos vitalícios, ocu-
pantes de cargo efetivo, e não se 
aposentam compulsoriamente.

c) delegatários de serviços públi-
cos aprovados em concurso pú-
blico.

d) os notários e registradores são 
delegatários de serviços públi-
cos, investidos em cargos efeti-
vos após aprovação em concur-
so.

      3 - A revogação da licitação 
pressupõe

a) mero juízo de conveniência e 
oportunidade da Administra-
ção, podendo se dar a qualquer 
tempo.

b) mero juízo de conveniência e 
oportunidade da Administra-
ção, podendo ocorrer até antes 
da assinatura do contrato.

c) prévia, integral e justa indeni-
zação, podendo, por isso, se dar 
por qualquer motivo e a qual-
quer tempo.

d) razões de interesse público de-
correntes de fato superveniente, 
devidamente comprovado, per-
tinente e suficiente para justifi-
car essa conduta.

4- Sendo o contrato adminis-
trativo nulo, é correto afir-
mar que

a) a declaração de nulidade não 
opera retroativamente, obrigan-
do o contratado a indenizar a 
Administração pelos danos por 
esta sofridos.

b) seu reconhecimento não exone-
ra a Administração do dever de 
indenizar o contratado de boa-
fé, por tudo o que este houver 
executado e por outros prejuízos 
comprovados.

c) a declaração não opera retroati-
vamente, respeitando o direito 
adquirido ao término do contra-
to, caso tenha o contratado ini-
ciado sua execução.

d) que essa nulidade só produzirá 
efeitos se o contrato for de va-
lor superior a 100 (cem) salários 
mínimos, caso o contratado te-
nha iniciado a sua execução

REPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO 
ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011
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Ministra pede ao Senado 
prioridade para PEC do 
Trabalho Escravo

A ministra da Secretaria 
de Direitos Humanos, Maria do 
Rosário, pediu na quinta-feira 
que o Senado dê prioridade à 
aprovação da PEC (proposta de 
emenda à Constituição) que pre-
vê o confisco de terras onde for 
constatada a exploração de mão 

de obra escrava. Ela lembrou 
que a legislação atual brasileira 
prevê, por exemplo, a possibili-
dade da perda da terra no caso 
de a propriedade ser usada para 
o cultivo de plantas usadas para 
a produção de drogas, o que não 
ocorre no caso de flagrante de 

trabalho escravo. Para ela, o país 
não pode mais conviver com a 
prática desse tipo de crime e é 
necessário endurecer a lei a res-
peito de tema. – O trabalho es-
cravo é a maior degradação que 
existe e não podemos mais convi-
ver com ele. 

As indenizações por danos 
morais estão cada vez mais 
presentes em nossos tribunais 
e, mais recentemente, nas re-
lações familiares. Tal modali-
dade de indenização se presta 
para compensar a vítima pelas 
ofensas sofridas e para inibir o 
ofensor, de modo que não mais 
pratique atos semelhantes.

Se o Poder Judiciário reco-
nhecia a ocorrência de danos 
morais essencialmente nas 
relações de consumo e em aci-
dentes, entre outros, passou 
recentemente a vislumbrar 
tal possibilidade nas relações 
entre familiares. O adultério 
é um exemplo. Apesar de não 
ser crime em nosso país, em 
casos específicos os infiéis fo-
ram condenados a indenizar a 
parte traída, desde que essa in-
fidelidade tenha provocado ex-
posição pública ou humilhação 
e dor, que tenham ido além do 
que se pode suportar em casos 
semelhantes.

Porém, com a humanização 
do Direito de Família, uma vi-
são recente, começou a se consi-
derar passível de dano moral o 
abandono emocional do filho de 
pais separados, considerando-
se que, nas separações de ca-
sais, em 92% dos casos os filhos 
permanecem sob a guarda ma-
terna. Não raro os pais abando-
nam seus filhos, principalmen-
te no aspecto emocional. Podem 
contribuir financeiramente, 
arcando com o pagamento da 
pensão alimentícia, mas, no 
entanto, sem manter com o fi-
lho qualquer laço de afeto. A 
tal conduta deu-se o nome de 
“abandono afetivo”.

A ausência do vínculo de 
afeto entre pais e filhos pode 
dar-se, no meu entender, por 
três motivos: o pai jamais ter 
mantido tal vínculo com o filho 
(isso pode ocorrer no caso de fi-
lhos indesejados pelo pai desde 

o momento da concepção); o pai 
adotar a equivocada conduta 
de separar-se de seus filhos ao 
separar-se da mãe deles; ou o 
pai separar-se de seu filho por 
manobras inaceitáveis da mãe 
que não permite que o pai o 
visite, sob as mais diversas e 
infundadas negativas, sejam 
elas diretas (falsas denúncias 
de abuso sexual) ou indiretas 
(vingança pela separação e ar-
timanha para obter aumento 
de pensão, as mais comuns).

Por um dos motivos relacio-
nados, passaram as mães, repre-
sentando ou assistindo os filhos 
menores de idade, a processar 
os pais, alegando que abando-
naram seus filhos emocional-
mente, sem visitá-los, dar-lhes 
carinho, afeto e suporte psico-
lógico fundamental para o seu 
adequado desenvolvimento.

Sabe-se que o desamparo 
de crianças e adolescentes pode 
acarretar graves prejuízos, 
principalmente sob o aspecto 
psicológico. E por isso o Judici-
ário e muitos profissionais que 
nele atuam, de forma direta ou 
indireta, passaram a entender 
que tais danos devem ser alvo 
de indenização. O pai deve ar-
car com sua conduta, compen-
sando seus filhos, e levado a 
assumir plenamente a paterni-
dade responsável.

Surgem aqui importantes 
questionamentos: alguém pode 
obrigar alguém a amar? E se a 
ausência de laços de afeto for 
provocada efetivamente por 
falta de amor? Obrigar o geni-
tor a indenizar fará com que 
passe a amar seu filho? Qual 
seria a qualidade dos encontros 
entre pai e filhos se praticados 
sob a ameaça da lei?

Há pouco o Judiciário con-
denou um pai a cumprir as da-
tas de visitação estabelecidas 
entre as partes ou pelo julgador, 
sob pena de arcar com R$ 75 em 

caso de ausência. A simples ex-
pressão “condenação” deixa cla-
ro que a visitação passou a ser 
uma obrigação e não um prazer. 
Ou o pai passa a ir aos encon-
tros ou arca com uma multa.

Imagina-se, sem dificulda-
des, qual seria a qualidade dos 
encontros. Certamente nada 
prazeroso para o pai e, conse-
quentemente, para o filho. O 
que seria menos lesivo para o 
filho? Não ver seu pai ou ter a 
certeza de que ele está lá sob 
pena de pagamento de multa?

O Supremo Tribunal Fede-
ral está em vias de julgar caso 
que será submetido aos seus 
ministros. E forte corrente que 
defende a paternidade respon-
sável entende que o pai deve 
arcar, sim, com as responsa-
bilidades perante seus filhos, 
sejam elas financeiras (o que 
já se reconhece com justiça há 
tempos) e também emocionais 
e psicológicas.

Provavelmente, a visão hu-
manitária do Direito de Famí-
lia influenciará a decisão dos 
ministros. Mas, muitas vezes 
poderá se cometer a injustiça 
de punir o pai, pela ausência de 
percepção de que pode ele ter 
sido efetivamente afastado de 
seu filho pela própria mãe. É co-
mum que tal conduta materna 
passe despercebida pelos julga-
dores que, de forma clara, privi-
legiam as mães quando se trata 
de guarda e visitação dos filhos, 
causando danos aos pais.

Nos demais casos, mante-
nho meus questionamentos e 
dúvidas. Pode um pai ser obri-
gado a amar seu filho?

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.

Um pai pode ser obrigado 
a amar o seu filho

E-mail: Sylvia@smma.adv.br



O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
focando o aspecto tributário da questão, 
possuía entendimento majoritário no sen-
tido de que, sendo de utilização compulsó-
ria, os serviços de água e esgoto são remu-
nerados por taxa (tributo). 

A fundamentação para o aludido en-
tendimento é firme. Em especial, se con-
siderarmos que a própria legislação impõe 
a ligação dos imóveis à rede pública de es-
gotamento sanitário e de água, o que de-
nota o caráter absolutamente compulsório 
da utilização dos serviços em referência e, 
portanto, da cobrança [tributária] corres-
pondente. 

Entretanto, e sob o enfoque do Direi-
to Administrativo, o Supremo Tribunal 
Federal (STF), ao enfrentar a questão en-
tendeu que o serviço público prestado por 
concessionária é remunerado por meio de 
tarifa (preço público), e não de taxa (tri-
buto). Isto porque o regime das concessões 
determina a tarifa (preço público) como 
forma de remuneração do concessionário 
de serviços públicos.

O STF, portanto, firmou tal entendi-
mento e, há muito, o mantém como prece-
dente nos demais julgados quanto à maté-
ria (RE 447536 ED/SC).

Daí a alteração no entendimento do 
STJ, utilizando-se do precedente do STF, 
conforme se verifica, por exemplo, no Re-
curso Especial 1179478/RS.

 A doutrina, contudo, discorda do quan-
to decidido tanto no STF quanto no STJ, 
em especial na alteração de posicionamen-
to desse último. Para tanto apresenta ar-
gumentos suficientes para defender a na-
tureza tributária da exação dos serviços 
em análise, explica-se:

O Min. Moreira Alves classifica os ser-
viços públicos em três categorias: os ser-
viços propriamente estatais, prestados no 
exercício da soberania; os serviços essen-
ciais ao interesse público; e os serviços pú-
blicos não essenciais (RE 89876/RJ Min. 
Moreira Alves DJ 10.10.80 RTJ 98/230). 

Ora, por certo que os dois primeiros 
(serviços prestados no exercício da sobe-
rania e os essenciais ao interesse público) 
devem ser pagos por meio de taxa. Já os 
serviços públicos não essenciais (que caso 

não sejam prestados não acarretam dano 
para o administrado, a comunidade ou o 
interesse público) são serviços que pode-
riam ser remunerados por meio de taxa 
ou tarifa (CF/88 art. 150, § 3º e art. 175, 
parágrafo único, III).

Portanto, não sendo viável ao adminis-
trado a dispensa do serviço de distribuição 
de água e coleta de esgoto (vide art. 11, Lei 
2312/94), entende-se que este serviço clas-
sifica-se como serviço público essencial ao 
interesse público, demandado remunera-
ção mediante taxa (tributo).

“Se a ordem jurídica obriga a utilização 
de determinado serviço, não permitindo o 
atendimento da respectiva necessidade 
por outro meio, então é justo que a remu-
neração correspondente, cobrada pelo Po-
der Público, sofra as limitações próprias 
de tributo”. (Hugo de Brito Machado, “in” 
Regime Tributário da Venda de Água, Re-
vista Jurídica da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Estadual/Minas Gerais, nº 05, 
pg. 11).

Não por outras razões, a 2ª Turma do 
STF: “acolhendo proposta suscitada pelo 
Min. Eros Grau, deliberou remeter ao ple-
nário julgamento de recurso extraordiná-
rio, do qual relator, em que se discute se 
o fornecimento de água e esgoto constitui 
prestação a ser remunerada mediante o 
pagamento de taxa ou de tarifa”. (Infor-
mativo STF/500, RE 518256/RS Min. Eros 
Grau DJ 14.4.08).

Tal encaminhamento ao Plenário do 
STF ocorreu há mais de um três anos e, 
por certo, até a manifestação do mesmo a 
visão jurisprudencial restará inabalada.

É do anseio da doutrina – e por certo 
de todo e qualquer cidadão – que o Plená-
rio do STF pacifique a exação na forma 
de taxa (tributo), não só por necessidade 
técnica, mas, e em especial, por questões 
de proteção que daí decorrerá aos contri-
buintes.

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.

Natureza Jurídica 
da cobrança do serviço 
de água e esgoto

E-mails:marcello.gurgel@gmail.com e prof.marcello.gurgel@gmail.com 
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Todas as entidades municipalistas na-
cionais são atuantes, buscando o fortale-
cimento dos municípios, conquistando aos 
poucos com marchas e contra-marchas, a 
atenção merecida, mas nem sempre lhe 
dando solução definitiva, ou seja, o reco-
nhecimento das desigualdades regionais e 
estabelecer o equilíbrio do desenvolvimen-
to e do bem-estar em âmbito nacional.

Os prefeitos brasileiros utilizam mani-
festação pública, reivindicação, ofícios, en-
tre outros meios, para obterem a atenção 
especial do Presidente da Republica, para 
que seja: promovido um encontro de con-
tas entre os Municípios e o Regime Geral 
de Previdência Social; suspensa, até a re-
alização do encontro de contas, os descon-
tos automáticos ao FPM dos Municípios 
por conta dos parcelamentos das dívidas 
previdenciárias; suspensa a exigência da 
CND, CPD-EN ou do CRP dos Municípios 
brasileiros para a realização de quais-
quer celebração de acordos, convênios ou 
ajustes, contratos, financiamentos, avais 
e subvenções em geral, concessão de em-
préstimos e compensação previdenciária 
entre regimes, até a efetiva realização do 
encontro de contas requerido; etc.

O Poder Executivo demonstra boa von-
tade política para que sejam aprovadas o 

equacionamento dos débitos previdenciá-
rios dos municípios brasileiros. Entretan-
to, as idas a Brasília dos Prefeitos, não 
vem dando o resultado almejado, visto que 
ainda não foram aprovadas nenhuma das 
reivindicações acima apontada.

O pior de tudo é que os municípios ficam 
a espera de atenção especial do Presiden-
te da República, enquanto têm o repasse 
do FPM bloqueados, causando-lhes graves 
problemas, tais como: salários atrasados 
a pagar, deixando de oferecer serviços es-
senciais, etc. 

Concluo que, os Municípios devem acio-
nar o Poder Judiciário para fazerem valer 
seus direitos, principalmente com relação 
a encontro de contas e resolver todas as 
questões abaixo relacionadas: a contribui-
ção previdenciária sobre a remuneração 
de administradores, avulsos e autônomos; 
a  aplicação da Súmula Vinculante n° 8, 
do Supremo Tribunal Federal; a redução 
das multas acessórias etc.

Por Flávia Falcão Gordilho.
          Advogada do Escritório Falcão e Gordilho; Pós-
graduada em Direito Tributário e Público; Diretora 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.

Marchas e 
Contra-marchas

E-mail: falcaoegordilho@uol.com.br

Simon defende voto 
obrigatório e fim da reeleição

Foto de anônimo vale menos que a de famosoo

Sem fundamentação, liberdade
não pode ser suspensa

O senador Pedro Simon (PMDB-RS) de-
fendeu, como resultado da reforma política 
em curso no Congresso, que o voto obrigató-
rio seja mantido no país, mas que se acabe 
com a possibilidade de reeleição para pre-
sidente, governadores e prefeitos. Os dois 
temas serão discutidos nesta semana pela 
Comissão de Reforma Política. Mesmo não 

tendo sido indicado para compor a comis-
são, Simon quer participar dos debates na 
Casa. Para ele, os dois outros temas da se-
mana na comissão – suplência de senador 
e mudança da data da posse de chefes do 
Executivo – estão em posições opostas em 
termos de dificuldades de entendimento. 
(Agência Senado)

A veiculação da imagem de pessoa sem 
notoriedade pública, em anúncio publici-
tário, não eleva as vendas do produto. O 
entendimento é da 4ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, que fixou em R$ 10 mil 
o valor a ser pago a um homem que teve a 
imagem utilizada em publicidade do jornal 
O Globo, do grupo Infoglobo Comunicações 
Ltda., para venda da Enciclopédia Larous-
se Cultural.

O autor da ação ajuizou a ação de in-
denização por uso não-autorizado de ima-
gem contra os jornais O Globo e Folha de 
S.Paulo e contra a Editora Nova Cultural 
Ltda. Segundo ele, sua fotografia foi utiliza-
da em 1988, quando ainda era adolescente. 
Além do Globo, a campanha teria beneficia-
do também a Folha e a Nova Cultural, que 
comercializaram a enciclopédia por meio de 
fascículos.

O livramento condicional não pode 
ser suspenso automaticamente, sem uma 
decisão judicial fundamentada, mesmo 
que o condenado tenha cometido novo 
delito durante sua vigência. Com esse 

entendimento, a 2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal restabeleceu uma de-
cisão de primeira instância que libertou 
beneficiário do livramento que tinha sido 
preso por suposto novo delito.

Direito Tributário

Em Portugal, uma mulher foi punida 
por se negar a revelar quais ligações fez pelo 
seu celular. Em um processo de divórcio, na 
primeira instãncia, o marido apontou traição 
da mulher e afirmou que as chamadas tele-
fônicas feitas por ela comprovariam a infi-
delidade. Neste mês, no entanto, o Supremo 
Tribunal de Justiça decidiu que a cônjuge 
pode se recusar a fornecer a prova pedida.

O marido tentava provar que a culpa 
pelo fim do casamento foi da mulher. Ele 
afirmou que ela tinha um amante. O ro-
mance extraconjugal também foi apontado 
pelo marido como a causa do seu comporta-
mento na vida familiar. De acordo com os 
autos, o homem punia a sua companheira 
com xingamentos e cortes de luz e água 
quente na casa.

De acordo com o jornal O Estado de 
S. Paulo, uma ex-diretora de hospital 
foi condenada pela Justiça britânica a 
pagar 25 mil libras, ou cerca de R$ 67 
mil, a uma africana que mantinha como 
escrava em sua casa, em Londres. Mwa-

nahamisi Mruke, de 47 anos, se mudou 
da Tanzânia para a Grã-Bretanha em 
2006, onde foi obrigada a trabalhar por 
18 horas por dia para Saeeda Khan, de 
68 anos, em sua casa em Harrow, no no-
roeste londrino.

Um estudo da Unesco recomenda que 
o Brasil tire do Congresso Nacional o poder 
de aprovar concessões de rádio e TV, o que 
exigiria mudança na Constituição. Segundo 
o jornal Folha de S.Paulo, desde a reforma 
constitucional de 1988, a aprovação de novas 

concessões e a renovação das já existentes de-
pendem de autorização da Câmara e do Sena-
do. “Deixar nas mãos do Legislativo o poder 
de outorgar concessões é anomalia que ame-
aça a democracia e põe em risco as garantias 
aos direitos humanos”, diz o texto.

DIREITO INTERNACIONAL

Sigilo telefônico não pode 
ser quebrado em ação civil

Escrava em casa

Concessões anômalas
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Viver em condomínio não é fácil. Ba-
rulho, inobservância a vaga em gara-
gem, inadimplência – que é o principal 
elemento de discórdia, representando 
80% dos problemas -, e falta de respeito 
às regras condominial. Não são poucas 
as queixas de quem viva em condomínio 
e necessita de grande dose de paciência 
ao lidar com os vizinhos.

Antes só tratada pela lei nº 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, a legisla-
ção condominial veio a ser aperfeiçoa-
da com a promulgação do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002). Com isso, o Código Ci-
vil passou a regular, a partir de 2003, 
a maioria dos assuntos pertinentes aos 
condomínios.

Quanto às particularidades dentro 
de cada condomínio, estão à disposi-
ção dois instrumentos legais, a Con-
venção e o Regulamento Interno, com 
o intuito de dirimir conflitos e promo-
ver a boa convivência entre vizinhos. 
Estes dois documentos regram os as-
suntos mais importantes do empreen-
dimento, como relações entre condô-
minos e normas de conduta, e por isso 
toda e qualquer determinação interna 
está submetida a eles, e suas cláusu-
las não devem contrariar o Código Ci-
vil, senão perdem automaticamente a 
validade.

Além desses dois documentos, o Có-
digo Civil prevê multa para o condômino 
antissocial que desrespeita as normas 
de boa-conduta:

                                      
Artigo 1.337 – (...)

Parágrafo único - O con-
dômino ou possuidor que, por 
seu reiterado comportamento 
antisocial, gerar incompatibi-
lidade de convivência com os 
demais condôminos ou possui-
dores, poderá ser constrangido 
a pagar multa correspondente 
ao décuplo do valor atribuído 
à contribuição para as despe-
sas condominiais, até ulterior 
deliberação da assembleia.

A legislação também limita o abuso 
do outro lado: os dos síndicos. Alguns 
impõem normas exageradas. Quem 
atrasar a taxa do condomínio deve pa-
gar multa de 2% e juros de 1%, ao mês. 
Porém o síndico não pode expor o nome 
dos inadimplentes em lugar constran-

gedor, como no elevador e mural, nem 
restringir o uso de áreas comuns. A úni-
ca restrição ao inadimplente é a votação 
em assembleias

O direito condominial, portanto, es-
tipula as regras do uso normal de uma 
propriedade, e aplica as penalidades às 
pessoas que as desrespeitarem. Sendo 
assim, é dever do condômino respeitar 
às leis do código civil e da legislação 
condominial, que tratam do tema e re-
gulam os direitos e deveres em condo-
mínio.

Uma das atribuições do síndico é ser 
o mediador nas relações conflituosas en-
tre vizinhos. Ele deve cumprir e fazer 
cumprir a convenção e o regulamento 
interno dentro de um exercício democrá-
tico, por meio de conversas, assembleias 
e, se necessário, através de notificações 
e multas. 

Caso não haja entendimento ou con-
senso quanto aos problemas estabeleci-
dos em condomínio, um dos encaminha-
mentos é levá-lo ao judiciário, fazendo 
valer a força da lei. Mas a via judicial 
deve ser o último recurso, e só deve ser 
utilizado quando esgotada todas as pos-
sibilidades de mediação.

Atualmente, para resolver casos es-
pecíficos, existem alternativas jurídicas 
que também podem ser aplicadas, como 
Juizados Especiais, Câmaras de Arbi-
tragem e Câmaras de mediação

O Juizado Especial Civil (Lei nº 
9.099/95) estabelece que questões jurí-
dicas desta natureza, sendo até 20 salá-
rios mínimos, o autor poderá ingressar 
em juízo sem a assistência do advogado. 
E de 20  até 40 salários mínimos com a 
presença de advogado, mas só para pes-
soas físicas.

Aproprio-me das palavras de Maria 
Scolaro, Advogada do Sindicato da Ha-
bitação da Bahia (Secovi-Bahia) e es-
pecialista em Direito Condominial: “O 
princípio básico da convivência entre 
vizinhos é o bom senso. É muito melhor 
conversar”.

Direito Condominial

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

O deputado estadual Mário Negromon-
te Júnior (PP) propôs na última quarta fei-
ra, na Assembleia Legislativa, dois projetos 
de lei que visam a melhoria educacional dos 
jovens em sala de aula. No primeiro PL, o 
progressista pretende estabelecer a obriga-
toriedade do exame oftalmológico no pri-
meiro ano do ensino, nos estabelecimentos 
públicos. O segundo PL visa disponibilizar 
aos estudantes possuidores de deficiência 
física cadeiras especializadas, proporcio-
nando um tratamento igualitário e justo. 
“Às vezes o jovem percebe que tem um pro-
blema de visão no decorrer do curso. Isso 
prejudica muito. Temos conversado com 
professores e eles apontam que existe um 
índice alto de alunos que acabam atrasando 
o curso por conta de um diagnóstico tardio”, 
disse o deputado

A Comissão de Reforma Política do Se-
nado aprovou na quinta-feira o fim da ree-
leição no país, com a ampliação dos man-
datos no Poder Executivo para cinco anos 
–que valeria para presidente da República, 
governadores e prefeitos. Se for aprovada 
pelo Congresso como na comissão, a regra 
não valerá para quem já ocupa cargos de 
comando no Executivo, como a presidente 
Dilma Rousseff – que continuaria tendo di-
reito a disputar a reeleição daqui a quatro 

anos. A mudança entraria em vigor para os 
eleitos em 2014, o que atingiria a petista 
somente se ela fosse reeleita para um se-
gundo mandato. Os senadores também de-
cidiram manter o sistema do voto obrigató-
rio no país, mesmo com parte da comissão 
favorável ao voto facultativo. “Temo o risco 
de termos governantes eleitos por uma mi-
noria pouco expressiva. Em momentos de 
crise, isso pode gerar instabilidade”, disse o 
senador Aécio Neves (PSDB-MG). 

Deputado baiano quer 
exame oftalmológico no 
primeiro ano de ensino

Comissão do Senado
aprova fim da reeleição

e mandato de 5 anos

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

Deputado Mário Negromonte Júnior

Direito Condominial
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54- O estudante de Direito leva para a advocacia 
o encantamento pela futura profissão, comumente 
adquirida na Faculdade. Com o transcurso do tempo, 
já no exercício profissional, não raro decepciona-se 
com a ramerrão, prosaísmo, as práticas e o meio ad-
verso do Fórum.

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

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

57- Sem prejuízo da firmeza da crítica, das prer-
rogativas e da independência profissional, o advoga-
do tem o dever de tratar com urbanidade, respeito e 
zelar pelo prestígio, credibilidade e aperfeiçoamento 
da magistratura. Pois, como judiciosamente observa 
Calamandrei, relação entre as duas categorias asse-
melham-se à dos vasos comunicantes: não se pode 
baixar o nível de uma sem rebaixar da outra.

Fonte Livro: 
“Conselhos aos Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim.

1 – Ad Hoc = Pra isso. Diz-se da pessoa ou coisa 
preparada para determinada missão ou 
circunstância. Substituição temporária para caso 
especifico.

2 – Ad referendum = Para ser referendado. Diz-se do 
ato que depende de aprovação ou ratificação da 
autoridade ou poder competente. Para aprovação.

3 – Animus Apropriandi = Intenção de apropriar-se
4 – Autorictas = autorização
5 –  A Non Domino = Que não vem dono
6 –  Calumnia Litium = Chicana ou alicantina
7 – De Merits = Do mérito
8 – Elegantia Iuris – Elegância na expressão do 

direito ou da lei
9 – Ex Autoritate Propria =  Por sua própria 

autoridade
10 – Extra Murus = Fora do limite
11 – Extra petita = Fora do pedido
12 – Expressis Verbis =De maneira
13 – In articulus Mortis = Momento Próximo a morte.
14 – In casu = No caso.
15 – Jus ET Obligatio Sun Correlata = Direito e 

obrigação são correlatos.

Câmara aprova criação de 
mais 79 varas do trabalho

Vagas abertas para concurso
de Juiz federal substituto

A Câmara dos Deputados apro-
vou quatro projetos de lei que criam 
164 cargos de juiz e 79 varas em Tri-
bunais Regionais do Trabalho – entre 
eles o Ceará, que sofre com o excesso 
de processos trabalhistas, na sessão 
desta quinta-feira (17/3). Entre as 
propostas, foi aprovado o Projeto de 
Lei 5.543/2009, que prevê a criação 
de mais 12 cargos de desembargador 
para o Tribunal Regional do Traba-
lho do Rio Grande do Sul. 

Segundo o TST, as propostas fa-
zem parte de um processo de refor-
mulação do atendimento da Justiça 

Trabalhista e criam conjuntamente 
cargos de chefia e em comissão para 
organizar a estrutura das novas varas. 
Os projetos aprovados seguem agora 
para a aprovação final do Senado

Com a aprovação, o TRT-RS, 
com sede em Porto Alegre, chegaria 
a 48 desembargadores. Atualmen-
te, para atender à alta demanda re-
cursal de segundo grau — que em 
2010 foi de 47.350 novos processos 
—, a Corte conta com 11 juízes de 
primeiro grau convocados para as 
turmas julgadoras.

Foram aprovados o Projeto de 

Lei 5.541/09, que cria duas varas 
trabalhistas no Tribunal do Tra-
balho da 16ª Região, no Maranhão, 
uma em São Luís e a outra em Im-
peratriz; o Projeto de Lei 5.542/09, 
que cria 68 varas trabalhistas no 
Tribunal do Trabalho da 2ª Re-
gião, em São Paulo; o Projeto de 
Lei 5.543/09, que eleva de 36 para 
48 o número de juízes do Tribunal 
do Trabalho da 4ª Região, em Porto 
Alegre; e o Projeto de Lei 4.409/08, 
que cria seis novas varas do Traba-
lho e 12 cargos de juiz do Trabalho 
para o Ceará.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região realizará o XI Concurso 
Público de Provas e Títulos, desti-
nado a selecionar candidatos para 
provimento de cargos de juiz federal 
substituto da 5ª Região. Serão sele-
cionados candidatos para provimen-
to de 14 cargos vagos de juiz federal 

substituto da 5ª Região que surgi-
rem durante o prazo de validade do 
certame, garantindo-se a reserva de 
5% do total de vagas destinadas aos 
portadores de deficiência. 

A previsão é de que a prova 
aconteça em 5 de junho nas cidades 
de Recife, Aracaju, Fortaleza, João 

Pessoa, Maceió e Natal. 
As inscrições serão feitas de 9 

de março a 7 de abril de 2011, no 
endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/trf5juiz2011. 
O pagamento da taxa de inscrição 
preliminar deverá ser feito até o dia 
18 de abril de 2011. 

CONCURSOS JURÍDICOS

Antônio Calhau assume 
a Controladoria 

O subprocurador-jurídico da 
Prefeitura de Itabuna e professor 
de Direito do Consumidor e Agrá-
rio da FTC e Unime, Antônio Ca-
lhau (foto), assumiu a Controla-
doria do Município de Itabuna.

Dr. Calhau não deixa o cargo 
na Procuradoria Jurídica, mas foi 
indicado, através de Portaria Mu-

nicipal assinada pelo prefeito, para 
responder pela Controladoria.

Subprocurador do Município, 
o advogado Antônio Calhau era 
responsável pela área jurídico-
administrativa, notadamente ela-
borando pareceres sobre licitações 
e contratos, além de outras peças 
jurídicas.

POSSE



Convivemos num mundo corrido, 
consumista, desigual, artificial, e por 
que não dizer “desumano”, que obri-
ga as pessoas a se fecharem em seus 
“mundos individuais”, acreditando 
que tudo se resume aos ganhos mate-
riais que buscamos na luta frenética 
de nosso dia-a-dia. Aprendemos a con-
tar o tempo por dias, meses e anos, e 
esquecemos de viver qualitativamente 
cada dia, da maneira mais plena pos-
sível como se não houvesse amanhã, 
como nos ensina a profundidade da 
melodia do saudoso Renato Russo.

Essa couraça que nos cega e nos 
distancia dos temas existenciais da 
vida acaba nos impedindo de cons-
truirmos a nossa consciência sobre o 
ciclo da vida – nascimento, crescimen-
to e morte – e assim, da nossa própria 
finitude decorrente de nossa inegável 
condição de mortal.

É possível que seja objeto de con-
sulta popular no Brasil temas polê-
micos como o aborto e a eutanásia, 
os quais só passam a fazer parte de 
nossas preocupações invariavelmente 
quando nos afeta diretamente, seja 
em decorrência de algum fato relacio-
nado a um ente querido ou de um ami-
go próximo.

A palavra eutanásia traduz morte 
doce, boa morte e foi empregada pela 
primeira vez por Francis Bacon no sé-
culo XVIII. Ela se configura quando 
terceiro abrevia o sofrimento de um 
paciente que sofre de uma enfermida-
de incurável, extinguindo-lhe a vida. 
Algumas vezes o paciente já não dis-
põe da condição para consentir ou não, 
quando então familiares resolvem dis-
por sobre a vida do mesmo. Até que 
ponto é eticamente correto suprimir 
a vida de um moribundo mesmo com 
o seu consentimento? Até que ponto 
é eticamente correto deixar um ente 
querido inerte a submeter-se a sofri-
mento atroz e angustiante quando se 
sabe que a morte é irreversível? Esses 
são os nossos futuros desafios, preci-
samos construir a nossa própria cons-
ciência crítica sobre esse tormentoso 
tema.

A Eutanásia no Brasil constitui cri-
me de homicídio privilegiado, em face 
de ser cometido por motivo de relevan-
te valor moral. Existe no Senado Fede-
ral o projeto de lei nº 125/96 que prevê 
a possibilidade de que pessoas com in-
tenso sofrimento físico e psíquico, ou 
familiares no caso da impossibilidade 
do paciente se manifestar, possam so-
licitar ao Estado que sejam realizados 

procedimentos que visem à sua pró-
pria morte. A Eutanásia é permitida 
em alguns países, a exemplo do Uru-
guai e da Holanda. Na Espanha, onde 
a eutanásia é proibida, ganhou noto-
riedade o caso de Ramón Sampedro, 
o qual ainda jovem sofreu um grave 
acidente e ficou tetraplégico prostrado 
por mais de 20 anos sobre uma cama, 
quando então solicitou à justiça espa-
nhola o direito de morrer. O pedido foi 
negado, mas Ramón com a ajuda de 
algumas pessoas conseguiu o seu ob-
jetivo sem a incriminação de terceiros, 
pois ao ingerir espontaneamente uma 
substância venenosa disponibilizada 
por várias pessoas permitiu que res-
tasse configurada eutanásia voluntá-
ria ativa.

Na verdade, abstraída a questão da 
eutanásia, vejo a ortotanásia – morte 
normal, natural – como um impera-
tivo da própria dignidade da pessoa 
humana, pois implica em dispensar a 
utilização de recursos extraordinários 
e artificiais, quando não há a mínima 
esperança ou possibilidade de cura. 
Esse direito já é assegurado nos Es-
tados Unidos, Canadá, Japão, França, 
Inglaterra, Itália, dentre outros paí-
ses. Aqui no Brasil, a Lei paulista nº 
10.241, inc. XXIII, aprovada pelo en-
tão Governador Mário Covas, admite 
a ortotonásia, tanto que foi utilizada 
pelo próprio Mário Covas.

Urge que entendamos o ciclo natu-
ral da vida, o caráter finito desta, de 
sorte que quando chega a hora, não 
é digno infligir ao moribundo sofri-
mento atroz e desnecessário, prolon-
gando artificialmente uma vida que 
não volta mais. Nascemos, vivemos 
o nosso ciclo natural e morreremos. 
É preferível morrer com dignidade, 
recebendo a assistência e o calor dos 
familiares e amigos no leito de seu 
lar do que morrer solitariamente 
numa sala fria de uma UTI. Ele está 
indo embora, mas levando a lem-
brança de cada um, a mão carinhosa, 
o toque, o olhar, a última vontade. 
Essa é a lição que nos deixa o admi-
rável autor de “Terras dos Homens”, 
A. de Cient- Exupéry: “Aqueles que 
passam por nós, não vão sós, não nos 
deixam sós. Deixam um pouco de si, 
levam um pouco de nós”.

   
Por Marcos Antônio Santos Bandeira.

Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Co-
marca de Itabuna e professor das disciplinas Direito Pe-
nal e Direitos da Criança e Adolescente na Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC). 
Itabuna – Bahia.

A Constituição Federal de 1988, no art. 
170, estabelece os princípios constitucio-
nais da ordem econômica brasileira. Dentre 
os princípios, nela elencados, estão a livre 
concorrência, a livre iniciativa e a defesa do 
consumidor. Eles funcionam como diretri-
zes e constituem-se em verdadeiros corolá-
rios da vida econômica do País.

A defesa do consumidor prevista no art. 
170, V da CF/88 é princípio que se coadu-
na com a liberdade concorrencial.  A con-
corrência gera uma expectativa no Estado 
e nos consumidores de que os preços dos 
produtos serão determinados pela oferta e 
pela procura.  Imagina-se que no sistema 
econômico, no qual as empresas disputam 
legitimamente o mercado consumidor, é de 
se esperar que os agentes econômicos não 
poupem esforços em favor da melhoria da 
qualidade dos produtos e dos serviços dis-
ponibilizados, consequentemente, espera-
se que os consumidores possam ser os bene-
ficiários destas perspectivas.

Sendo assim, com a disputa destes agen-
tes pelo mercado consumidor, gera-se uma 
expectativa em face da redução dos preços. 
Outrossim, essa combinação de aumento da 
qualidade de bens e serviços e  a redução 
dos preços – aparentemente - resultam em 
situação favorável aos consumidores. Logo, 
um ataque a livre concorrência deve ser 
entendida como circunstância prejudicial à 
defesa do consumidor. Portanto, a sociedade 
não pode tolerar, por exemplo, os cartéis.

É sabido que, a proteção do consumidor, 
através do direito da concorrência apresenta 
certa divergência quanto às normas previstas 
na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
o famoso Código de Defesa do Consumidor. 
Neste, tem-se como referencial a tutela ime-
diata das relações de consumo, enquanto que 
a legislação antitruste tem como foco a livre 
concorrência. Mas, a defesa da concorrência 
apresenta real possibilidade de ganho para o 
consumidor: seja em termos da variabilidade 
de preços, seja na melhor qualidade e segu-
rança dos produtos ou dos serviços.

Todavia, acreditar que o mercado sozi-
nho regula a ordem econômica ou que os 
princípios constitucionalizados do sistema 
econômico serão respeitados pelos agentes 
econômicos, não constitui previsibilidade 
das mais acertadas. Logo, é essencial que, o 

Estado crie mecanismos para repelir o abu-
so do poder econômico. 

Determinados agentes econômicos que 
atuam no domínio econômico têm apresen-
tado práticas que assolam o mercado inter-
no e geram graves danos ao consumidor. 
Para Nusdeo (2002), a posição do poder eco-
nômico cria em princípio, para os demais 
competidores, consumidores ou mesmo 
agentes atuantes em outros mercados uma 
posição de sujeição à conduta e aos preços 
por ele adotados.  

Tal fenômeno pode ser percebido, por 
exemplo, quando os agentes econômicos que 
já atuam, limitam ou impedem o acesso de 
novas empresas ao mercado. Eles também 
podem fomentar acordos com outros agen-
tes que já estão no mercado, ou sozinhos 
desenvolvem ações que visam controlar o 
espaço econômico. Essas práticas nem sem-
pre deixam rastro. Razão porque, requer 
perspicácia dos agentes da administração 
pública no sentido de combater os mais di-
ferentes mecanismos de concentração.

A Lei 8.884, de 1994, permitiu significati-
vos avanços no combate às práticas que invia-
bilizam a livre concorrência. Ela sistematizou 
a matéria antitruste, de forma que consolidou 
seu tratamento legislativo. A transformação 
do CADE em autarquia federal representou 
a possibilidade de melhor controle e visuali-
zação das práticas criminosas. 

O art. 20 da referida Lei, tipifica os atos 
contrários à ordem econômica, que são 
aqueles que produzem ou possam produzir 
os efeitos de limitar, falsear ou de qualquer 
forma prejudicar a livre concorrência ou a 
livre iniciativa. Compreende também, os 
atos ilícitos de domínio de mercado relevan-
te de bens ou serviços e o aumento arbitra-
riamente dos lucros. Ocasionando, o exercí-
cio abusivo da posição dominante.

E isso, não é mais que escopo necessário 
para a proteção da ordem econômica invo-
cada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
Resta então, a necessidade da atuação fir-
me, dos órgãos legitimados para atacar o 
cerne em tela.

Por Efson Lima.
Acadêmico em Direito da Ufba, Membro 

do Grupo de Estudos em Tutela Processual 
Coletiva nas Relações de Consumo e do Centro 

de Estudos e Pesquisas Jurídicas da Ufba. 
Salvador – Bahia.
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01) Sou professora do ensino 
fundamental e médio há mais de 
16,6 anos, mas, antes disso, traba-
lhei por 12 anos como auxiliar de 
escritório. Tenho 58 anos de idade 
e 28,6 anos de contribuição. Posso 
converter o tempo de contribui-
ção como professora de tempo de 
contribuição comum? – Marcia 
Santos.

Resposta: 
Sobre este tema, importante apre-

sentar o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal que em julgamento 
do Recurso Extraordinário reformou 
o acórdão proferido pelo Tribunal Re-
gional da 4ª Região, no sentido de não 
permitir a conversão de tempo de ser-
viço especial trabalhado por professor 
no exercício do magistério na vigência 
do Decreto nº. 53.831/1964 em tempo 
comum. A decisão ponderou que a ex-
pressão “efetivo exercício em funções 
de magistério” (CF, art. 40, III, “b”) 
contém a exigência de que o direito a 
aposentadoria especial dos professo-
res só se aperfeiçoa quando cumprido 
totalmente este especial requisito tem-
poral no exercício das específicas fun-
ções de magistério. Com a consolidação 
deste entendimento da Corte Superior, 
entendo que a Srª. Marcia Santos não 
faz jus a converter o tempo de serviço 
de professora em comum.

02 – O desempregado tem di-
reito ao Auxílio-Doença? Ele tem 
direito à Reabilitação Profissional 
à custa do INSS? – Luis Eduardo.

Resposta: 
Esta pergunta nos remete para o 

instituto da perda e manutenção de 
qualidade de segurado junto a Previ-
dência Social. Nos dispositivos con-
tidos na Lei nº. 8.213 de 1991, prevê 
que: “o segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada abrangida pela 
Previdência Social ou estiver suspenso 
ou licenciado sem remuneração, será 
mantida a qualidade de segurado até 
12 (doze) meses após a cessação do 
benefício por incapacidade ou após a 
cessação das contribuições”. O prazo 
pode ser acrescido por mais 12 (doze) 
meses se comprovar estar desemprega-
do, mantendo, assim, o desempregado 
a qualidade de segurado por 02 (dois) 
anos, é o se chama de período e graça. 

Podendo dentro deste período, 
sendo portador de doença que o inca-
pacite para vida laboral fará jus ao 
benefício de Auxílio-Doença pelo tem-
po que durar esta incapacidade.

Também terá direito a ser inserido 
no Programa de Reabilitação Profissio-
nal se ficar comprovado que diante da 
doença ou acidente de trabalho gerar 
uma incapacidade parcial, ou seja, to-
talmente incapacitado para atividade 
que tem aptidão, porém pode ser ha-
bilitado em atividade diversa da que 
exercia.

03 – Quando uma empresa 
fecha as suas portas como fica a 
situação do empregado que está 
afastado em gozo de benefício 
previdenciário por incapacidade 
acidentária ou daquele que frui 
de estabilidade por acidente do 
trabalho? Mauro Lima.

Resposta: 
A questão em tela, gera indagações 

em duas frentes, a Trabalhista e Pre-
videnciária. Na questão Trabalhista é 
onde reside a maior possibilidade de 
dano ao empregado, caso a empresa 
feche as portas sem pagar as verbas 
rescisórias que faz jus seus funcioná-
rios, inclusive na estabilidade que tem 
direito o trabalhador / segurado após 
ser considerado curado.

Na questão Previdenciária estan-
do trabalhador / segurado gozando 
de benefício de Auxílio-Doença por 
Acidente do Trabalho, o fechamen-
to da empresa não gera prejuízos ao 
mesmo, pois, enquanto durar a pato-
logia e a incapacidade estará gozando 
do benefício, e havendo agravamento 
ou progressão da enfermidade a ponto 
de gerar uma incapacidade definitiva 
para qualquer atividade labora, fará 
jus a transformação do benéfico para 
Aposentadoria por Invalidez – Aciden-
te do Trabalho.

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 

Uma campanha que pode ser usada como 
paradigma no Brasil é a do uso do cinto de se-
gurança. Antes dela e do arsenal normativo que 
se seguiu, as pessoas não tinham esse hábito e 
sofriam as consequências pessoais advindas. Fe-
lizmente, em tempos anteriores, o brasileiro era 
apaixonado por automóvel e imperceptíveis as 
cifras negras no trânsito. Hoje, a tal  paixão se 
transformou em ódio. As imagens e estatísticas 
revelam o curso de uma verdadeira guerra, nas 
vias públicas,  de todos contra todos.

Com a novidade das multas eletrônicas, re-
gras de pontuação, pesadas multas e até deter-
minação de recolhimento da Carteira Nacional 
de Habilitação, onde o Estado emite um “diplo-
ma de barbeiro” ao infrator contumaz, algumas 
medidas legislativas complementares inibitó-
rias poderiam ser eficazmente implementadas. 
Companhias seguradoras ficariam impedidas de 
contratar seguros com motoristas “diplomados” 
exigindo do mesmo que exiba o extrato da CNH 
antes de aceitar o risco. Se a “diplomação” for ou-
torgada após a contratação, ficaria a seguradora 
desobrigada do pagamento em caso de sinistro, 
tenha ou não a pontuação conexão com o mes-
mo. A possibilidade de perda total do veículo e 
da não indenização pelo seguro, pode inibir vio-
lações reiteradas ou graves de leis de trânsito. 
Para pessoas, inclusive empresas cuja frota re-
gistre elevado número de multas, poderiam ser 
proibidos financiamentos de veículos, impon-
do aos bancos e administradoras de consórcios 
normas impeditivas. Mesmo para as concessio-
nárias, oficinas ou lojas de compra e venda, de-
terminação normativa de não entregar veículos 
para alguém dirigir, ainda que proprietário, caso 
não demonstre estar com sua CNH em condições 
de assumir o volante em vias públicas. Mesmo 
estacionamentos comuns de bares, clubes ou ca-

sas noturnas (valet), deveriam ser obrigados a 
não entregar veículos para pessoas que apresen-
tassem sintomas ou aparência de embriaguez, 
chamando a polícia em caso de insistência do 
interessado. Aliás, essa mera entrega de veícu-
lo já é figura criminal do artigo 310 do Código 
de Trânsito Brasileiro: “permitir, confiar ou en-
tregar a direção de veículo automotor a pessoa 
não habilitada, com habilitação cassada ou com 
o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, 
por seu estado de saúde, física ou mental, ou por 
embriaguez, não esteja em condições de conduzi-
lo com segurança. Pena: detenção de seis meses 
a um ano.” (ninguém cumpre!).

Por outro lado, para o incentivo, promoções de 
descontos em tributos referentes a automóveis e 
caminhões para motoristas com nenhuma pon-
tuação na CNH; descontos na compra de veículos 
novos, revisões, peças e serviços; vantagens em 
financiamentos bancários ou de consórcios; valo-
res diferenciados em contratação de seguros por 
representarem baixíssimos riscos, etc.

Teria grande impacto a criação do hábito de 
exigência do extrato da CNH juntamente com 
demais certidões comprobatórias de boa conduta 
social entre as negativas de processos civis, crimi-
nais, regularidade com fisco municipal, estadual 
e federal, multas de trânsito da frota da empresa 
e demonstração de extrato da CNH para pessoas 
físicas. A análise da pontuação evidenciará o grau 
de apreço que a pessoa tem para com o próximo 
e leis de seu país. Insisto que a denominação de 
“barbeiros” para os “diplomados”, pelo fato da ex-
pressão já fazer parte do folclore nacional, como 
ofensiva, é também fator de desestímulo...

Por Elias Mattar Assad.
Advogado criminalista  e ex-presidente da 

Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. 
Curitiva/Paraná.

Diploma oficial 
de barbeiro

Ponto de Vista

Nomeação de peritos 
trabalhistas divide opiniões

Se achar que os cálculos de liquidação de sen-
tença judicial estão muito complexos, juízes tra-
balhistas poderão recorrer a peritos, que serão 
nomeados e ficarão encarregados da tarefa. A pro-
posta, sugerida pelos próprios magistrados, está 
presente no Projeto de Lei 107, de 2009, da Câ-
mara dos Deputados, que foi aprovado em decisão 
terminativa nA quarta-feira (16/3) pela Comissão 
de Assuntos Sociais. Com ele, a Consolidação das 
Leis dos Trabalhos sofre modificação.

O relator do projeto na Câmara, senador Pau-
lo Paim (PT-RS), revelou que o emprego da mão-
de-obra dos peritos não é novidade, sendo uma 
prática corrente na Justiça do Trabalho. Ele conta 
também que a maior parte das sentenças favorá-
veis ao trabalhador não informa o valor a ser pago. 
Nesses casos, é preciso recorrer ao cálculo ou ar-

bitramento para sua fixação, ambas previstas no 
artigo 879 da CLT.

O advogado Eduardo Arruda Alvim, sócio do 
Arruda Alvim e Thereza Alvim Advocacia, explica 
que essa quantificação do direito recebe o nome de 
liquidação: “Com efeito, uma vez confirmada a cer-
tificação do direito, passa-se a perquirir o quanto 
é devido, por meio da liquidação. Nesse contexto, 
quer nos parecer que a idéia do PLC 107/09 repre-
senta uma forma de se chegar ao quanto devido 
quando os cálculos se mostrarem complexos”.

Ele vê com bons olhos a novidade trazida pelo 
projeto. “A nomeação de perito para elaboração 
do cálculo, quando este último for complexo, cer-
tamente irá auxiliar o juiz a determinar o valor 
da condenação de modo mais seguro que o mero 
cálculo”, opina.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS


