
A Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania do Senado aprovou a proposta de altera-
ção do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 
Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) para escla-
recer a competência do Conselho Federal, e per-
mitir a criação de Câmaras ou Turmas, pelos 
conselhos seccionais, para julgamento recursal 
de decisões do Tribunal de Ética e Disciplina.

O projeto original (PLS 127/08), de autoria do 
senador José Sarney (PMDB-AP), sofreu alterações 
sugeridas pelo relator, senador Antônio Carlos Va-
ladares (foto) PSB-SE, com base em sugestões do 
Conselho Federal da OAB.

Leia na página 08

Leia na página 07

Leia na página 03

Leia na página 02

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de abril a 20 de março de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br  - R$ 1,00

ENTREVISTA COM IVANN KREBS MONTENEGRO 
– PRESIDENTE DA ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)

“O sonho do nascimento da 
Agral já durava 25 anos”

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA
De 20 de abril A 20 de maio de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

Direitos – Ilhéus tem a sua Academia 
de Letras desde 14 de março de 1959, 
portanto, há exatamente 52 anos, o que 
o senhor atribui a tanta demora da cen-
tenária Itabuna ter a sua? 

Ivann Krebs Montenegro - O espírito 
dos escritores, poetas e afins, de Itabuna, 
há bem mais de 25 anos acalenta o sonho de 
uma Academia de Letras no Território Sul 
da Bahia, contudo, demorou-se a acender 
na alma de algum intelectual a iniciativa 
de constituí-la, mas como tudo na vida tem 
seu tempo e seu  começo, eis que, quando 
menos se espera, alguns privilegiados da 
literatura e preservadores da memória Ita-
bunense entram “em campo” e presenteiam 
nossa região com  a Academia Grapiúna 
de Letras. Portanto, a demora para que a 
centenária Itabuna tivesse a sua Academia 
estava na dependência direta da intenção 
de alguém dar os passos iniciais.

Direitos - Quais são os principais 
objetivos da criação da Academia Gra-
piúna de Letras (AGRAL)? E quem é o 
seu patrono maior? E as razões dessa 
escolha?

IKM - Como toda Academia de Letras, 
pressupomos, no princípio da igualdade, 
tem como objetivos o cultivo da língua por-
tuguesa e da literatura brasileira, priori-
zando a preservação da memória cultural 
nacional, com destaque, aqui,  para a Re-
gião Sul da Bahia, bem como dar amparo 
e estímulo às manifestações da mesma na-
tureza, de um conjunto de caracteres par-
ticulares, de disposições que destacam um 
grupo ou distinguem uma comunidade, in-
clusive no concernente às áreas das artes e 
das ciências. Buscou-se como patrono maior 
o nome de nosso principal escritor, de maior 
projeção: Jorge Amado, cujo nome se os-
tenta na Cadeira nº 01 (um), ocupada pelo 
Acadêmico Antônio Laranjeiras Barbosa. 
Além do fato acima, motivou-nos, também, 
a escolha do nome, pela importância e re-
presentatividade no cenário internacional 
e como premiação pelo seu inegável mérito.
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Direitos - Quais são os acadêmicos e 
os seus respectivos patronos que com-
põem a primeira diretoria desta ins-
tituição? E como se deu o critério da 
escolha? 

IKM - Havia que se ter uma plêiade de 
literatos ativos e buscamos entre escritores 
de destaque e entre membros da Academia 
Maçônica de Letras, Ciências e Artes da 
Região Grapiúna - AMALCARG, e convi-
damo-los ao encontro inicial, que resultou, 
num processo de sorteio, na seguinte com-
posição dos Acadêmicos Fundadores, com 
as respectivas cadeiras e patronos: 01 - Jor-
ge Amado - Antônio Laranjeiras Barbosa ; 
02 - Nestor Passos - Carlos Eduardo Lima 
Passos da Silva; 03 - Francolino Neto - Wa-
shington Farias de Cerqueira; 04 - Castro 
Alves - José Carlos de Oliveira; 05 - Milton 
Santos - Vercil Rodrigues; 06 - Valdelice So-
ares Pinheiro - Ruy do Carmo Póvoas; 07 
- Euclides Neto - Jorge Ribeiro Carrilho; 08 
- José Haroldo de Castro Vieira - Antônio 
da Silva Costa; 09 - José Bastos - Ramiro 
Soares de Aquino; 10 - Telmo Fontes Padi-
lha - Ivann Krebs Montenegro e 11 - Ruy 
Barbosa - Marcos Antônio Santos Bandei-
ra, e estes Acadêmicos compõem a primeira 
Diretoria da AGRAL.

  
Direitos - O senhor só citou onze 

patronos e os demais? E quais foram 
os critérios utilizados para as escolhas 
deles? 

IKM - Os demais patronos foram es-

29 patronos que nominarão as cadeiras res-
tantes, sendo escolhidos, também por vota-
ção secreta, os seguintes nomes: Abel Perei-
ra, Adonias Filho, Afrânio Peixoto, Amélia 
Amado, Amélia Rodrigues, Anísio Teixeira, 
Ariston Caldas, Clodomir Xavier, Dias Go-
mes, Djalma Eutímio, Firmino Rocha, Gil 
Nunesmaia, Gileno Amado, Helena Borbo-
rema, Ildásio Tavares, João Mangabeira, 
Jorge Medauar, José Dantas de Andrade, 
José Nunes de Aquino, Luiz Gama, Manoel 
Lins, Manoel Simeão da Silva, Minelvino 
Francisco da Silva, Orlando Gomes, Pedro 
Calmon, Plínio de Almeida, Sosígenes Cos-
ta, Waly Oliveira Lima e Wilson Lins.

Direitos - O que foi deliberado na 
histórica reunião do dia 4 de abril? 
E quais são os próximos passos da 
AGRAL? 

IKM - Além do que já tratamos nos tó-
picos anteriores, com a Eleição, por voto 
secreto, da Diretoria, deliberou-se sobre o 
valor das responsabilidades pecuniárias, 
inicial e mensais, tratamos sobre a análi-
se e aprovação do Estatuto e do Regimento 
Interno, que foram apreciados pelos acadê-
micos e levados  ajustes e adequações. Ago-
ra iremos caminhar pelos caminhos da bu-
rocracia, tratando da solenidade inicial de 
implantação, registros dos normativos e re-
lacionamento bancário, além, da criação da 
bandeira, pelerine, emblemas,  medalhas 
de mérito  e cronograma de reuniões, etc.

Direitos – Na reunião dia 4 foram 
eleitos onze acadêmicos que são con-
siderados os membros-fundadores, 
como serão os critérios para a escolha 
dos demais? 

IKM - Os demais serão escolhidos de 
uma lista existente com mais de 200 inte-
lectuais, e que foram indicados pelos mem-
bros-fundadores. Desta lista, cada funda-
dor votará secretamente em seus 29 nomes 
preferidos e após esta votação a comissão 
eleitoral anunciará os mais votados.

Direitos - Onde funcionará a 
AGRAL? E quando se dará a posse dos 
40 imortais grapiúnas? 

IKM - Enquanto não tivermos a sede 
própria, a AGRAL funcionará nas depen-
dências da Sede do Rotary Clube de Itabuna 
Sul, gentilmente cedida. A posse acontecerá 
tão logo hajam sido completados os demais 
passos necessários, mas acreditamos que 
será no mês de maio próximo, em dia a ser 
aprazado.

colhidos pela indicação, por escrito, dos 
fundadores, na razão de 10 indicações por 
acadêmico e os mais votados, no conjunto, 
mereceram a escolha. E foram votados, den-
tre os mais de 100 nomes selecionados, os 

DECISÕES

CCJ do Senado aprova 
alteração do Estatuto da OAB

Senado aprova projeto que cria 
Fundo Nacional Pró-Leitura

De autoria do presidente do Se-
nado, José Sarney (foto) PMDB-
AP, o projeto, que tramitava na 
Casa desde 2005, também tem 
como objetivo “propiciar aos leito-
res, autores, editores, distribuido-
res e livreiros as condições neces-
sárias para o pleno exercício do 
direito de acesso e uso do livro”.

Liminar obriga Caixa a abrir conta 
poupança para moradores de rua

Eurípedes Brito 
Cunha Júnior

“A demanda 
em Direito 
de Informática 
no Brasil 
ainda é muito 
pequena”
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Tenho 58 anos e tra-
balhei de abril de 1979 
até agosto de 1985 e de 
abril de 1996 até janeiro 
de 2002 numa Compa-
nhia de Mineração. Com 
base nesse tempo de 
contribuição eu já teria 
direito a algum tipo de 
aposentadoria do Regi-
me Geral da Previdên-
cia Social? Jorge Paulo.

O período laboral in-
dicado, totaliza 12 (doze) 
anos e 01 (um) mês de tem-
po de contribuição. Este 
tempo de contribuição é 
insuficiente para a conces-
são da Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, 
que tem como requisito de-
terminante ter o segurado 
35 (trinta e cinco) anos de 
contribuição se a ativida-
de profissional exercido na 
Companhia de Mineração 
for considerada comum.

Se a atividade profis-
sional exercida na Compa-
nhia de Mineração, lhe ex-
punha a uma associação de 
agentes nocivos a sua saú-
de e integridade física, se-
riam necessários 25 (vinte 

e cinco) anos de contribui-
ção nesta atividade para 
fazer jus à concessão da 
Aposentadoria Especial.

Desse modo, no momen-
to o Sr. Jorge Paulo não 
preenche os requisitos ne-
cessários para se aposentar, 
exceto se por alguma enfer-
midade gerar incapacidade 
para exercer qualquer ativi-
dade laborativa, desde que 
mantenha a qualidade de 
segurado.

Apesar de ser advo-
gado desde 1978, somen-
te comecei a contribuir 
com a Previdência So-
cial há sete anos. Assim, 
na condição de contri-
buinte individual, posso 
pagar todo retroativo ou 
perdi a chance de fazê-
lo? Anônimo.

Conforme as informa-
ções contidas no quesito, 
a inscrição na Previdência 
Social ocorreu há sete anos, 
a partir deste marco o ad-
vogado passou a ser contri-
buinte individual tendo a 
obrigação de efetuar men-
salmente suas contribui-

ções previdenciárias. Caso 
ocorra o não pagamento de 
algum mês ou meses nes-
te período o segurado pode 
pagas a competência(s) que 
tiver (em) em aberto com os 
acréscimos legais.

As contribuições previ-
denciárias no período ante-
rior a data que se inscreveu 
na Previdenciária Social 
não são devidas, pois ainda 
não era segurado obrigató-
rio, e também referiam-se 
a Salários de Contribuição 
em outras moedas que não 
o Real. Contribuições pre-
videnciárias existentes an-
tes de Julho de 1994, para 
a concessão dos benefícios 
previdenciários atuais, só 
servem com tempo de con-
tribuição e, para elaboração 
do cálculo da RMI destes 
benefícios previdenciários 
a planilha de cálculo é pre-
enchida com os Salários de 
Contribuição a partir de Ju-
lho de 1994, quando entrou 
em vigência a moeda Real.

Por Marcos Antônio 
Conrado Moreira. 

          Advogado. Especialista em Advo-
cacia Previdenciária. Itabuna – Bahia.

Pai deve pagar pensão 
a filha de 25 anos

Liminar obriga Caixa a abrir conta 
poupança para moradores de rua

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Alagoas decidiu que o pai de 
uma jovem de 25 anos que tem forma-
ção universitária deve continuar a lhe 
pagar pensão alimentícia. Os desem-
bargadores diminuíram o valor da pen-
são de 15 para dez salários mínimos.

O juiz de primeiro grau afastou a 
obrigação do pai de continuar a pagar 
os alimentos à filha, mas o TJ-AL refor-
mou a decisão. Para o desembargador 
Estácio Luiz Gama de Lima, relator do 
processo, o simples fato de a filha ter 
alcançado a maioridade civil não exo-
nera o pai do dever de prestar alimen-
tos, especialmente porque a essência 
da pensão diz respeito às necessidades 
do ser humano.

”Uma vez atingida a chamada 
maioridade civil, a obrigação se pauta 
na regra constante dos artigos 1.694 e 
seguintes do referido diploma legal (Có-
digo Civil), onde, aí sim, a presunção 
de necessidade é relativizada, cabendo 
àquele que quer se ver desobrigado do 
ônus provar o descabimento de sua con-

tinuidade”, explicou o relator.
Quanto ao valor, Gama considerou 

que “a realidade da apelante (filha) é 
diferente daquela que ensejou a fixação 
dos alimentos à época do divórcio, moti-
vo pelo qual entendo deva ela ser mino-
rada a um patamar que não signifique 
à parte apelante (pai) uma situação de 
conforto e comodismo”

O pai propôs uma ação de exone-
ração de alimentos em face da filha, 
alegando que não é mais obrigado a 
pagar a pensão por ela já ser maior de 
idade e ter formação acadêmica, o que 
habilita seu ingresso no mercado de 
trabalho e permite se manter com seu 
próprio sustento.

A filha afirmou que a maioridade, por 
si só, não extingue a obrigação alimentar, 
já que ainda não tem emprego e que per-
manece estudando (especialização), de 
modo que não dispõe de condições finan-
ceiras para arcar com os custos de suas 
necessidades básicas, como alimentação, 
transporte, moradia e despesas médicas. 
(ASCOM TJ do Alagoas).

O juiz federal Danilo Almasi Vieira 
Santos concedeu liminar que obriga a 
Caixa Econômica Federal a abrir con-
tas do tipo poupança para moradores 
de rua sem exigir comprovante de re-
sidência. A decisão, que vale para todo 
o território nacional, atendeu a pedido 
do MPF (Ministério Público Federal) 
em ação civil pública movida contra o 
banco público.

Segundo o magistrado, “ao privar 
a possibilidade de as pessoas que vi-
vem em logradouros públicos conse-
guirem obter rendimentos próprios de 
conta poupança, a CEF contribui para 
que os seus parcos recursos financei-
ros sejam estagnados ou mesmo corro-
ídos, por conta da inflação, nas contas 
correntes”. 

“A manutenção dessas pessoas na 
pobreza e na marginalização, não per-
mitindo a retomada da vida com o mí-
nimo de dignidade”, acrescentou o juiz 
na liminar.

A Procuradoria decidiu recorrer à 
Justiça depois de um morador de rua 
que tinha uma “Conta Caixa Fácil” há 
dois anos ter sido impedido de transfe-
rir o dinheiro para uma conta poupan-
ça, pela falta de endereço físico. “É uma 
medida que garante igualdade de con-
dições entre todos os cidadãos”, afirma 
o procurador Jefferson Aparecido Dias, 
autor da ação.

A Caixa alega seguir regras do 
Banco Centra, que exigem o compro-
vante de residência para a abertura 
de contas como medida de seguran-

ça. No entanto, segundo o MPF, o BC 
afirma que a norma busca impedir ir-
regularidades, como o uso de “laran-
jas” em contas usadas para lavagem 
de dinheiro. No entanto, a restrição 
não se aplicaria às contas poupanças. 
Seria necessário apenas o Número de 
Identificação Social e uma movimen-
tação de baixos valores, como prevê 
a  Resolução nº 3.211/2004 do Banco 
Central.

Na liminar, Santos recusa o argu-
mento da Caixa. “Não me parece crível 
que a finalidade de evitar a prática de 
crimes de ‘lavagem’ de dinheiro seja 
motivo suficiente para impedir que 
pessoas sem comprovação de residên-
cia e com baixos recursos financeiros 
possam manter conta de poupança”, 
alegou.

O juiz também reconheceu o cará-
ter “consumerista” da relação entre a 
CEF e qualquer titular de conta bancá-
ria. “Por isso a CEF não pode recusar 
o serviço de abertura e manutenção de 
conta de poupança para ‘moradores de 
rua’”, sentenciou.

Segundo pesquisa da Fipe (Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econômi-
cas), divulgada pela Prefeitura de São 
Paulo em 2010, existem, só na capital 
paulista, 13.666 moradores de rua. “São 
pessoas que, até agora, podiam ter uma 
conta corrente, mas não tinham asse-
gurado o direito a uma conta poupança, 
com pagamento de remuneração pelo 
dinheiro aplicado. A liminar acaba com  
essa distorção”, afirmou Dias.

DECISÕES

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Direito
Previdenciário
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Direitos – Dr. Júnior, o se-
nhor ensina Direito de Infor-
mática, um ramo do Direito 
que nos parece derivado direto 
dos avanços da ciência da in-
formática no mundo atual. Ten-
do o senhor formação jurídica, 
como ocorreu essa  escolha?

JR - antes de ingressar na Fa-
culdade de Direito, formei-me em 
engenharia elétrica, com ênfase em 
eletrônica e telecomunicações. Tra-
balhei durante mais de seis anos 
como engenheiro de telecomunica-
ções. Atualmente, as telecomuni-
cações estão intimamente ligadas 
à informática, especialmente após 
o advento da internet comercial. 
São as novas tecnologias da infor-
mação e comunicação.

 
Direitos - Como assim?
JR - A informática é ferra-

menta presente em nossas vidas: 
pessoal, acadêmica, profissional. 
A internet é, induvidosamente, 
um palco de relações sociais. En-
trou no Brasil pela porta da aca-
demia, em fins da década de 1980. 
Em 1993 surgiu a internet co-
mercial nos Estados Unidos, e em 
1996 no Brasil. Desde então não 
parou de expandir-se. Todos os as-
suntos estão publicados na inter-
net. Assim, há sites de relaciona-
mentos pessoais, como o Facebook 
e o Orkut, dentre outros; revistas 
eletrônicas, bibliotecas inteiras 
para a pesquisa em qualquer área 
do conhecimento humano; os tri-
bunais brasileiros disponibilizam 
seus Diários eletrônicos em sítio 
da internet e até a prática de atos 
processuais à distância têm sido 
regularmente praticados, com o 
protocolo de peças processuais nos 
balcões eletrônicos dos tribunais 
na internet, tais como iniciais, 
contestações, recursos, despachos 
e sentenças. No sistema Projudi, 
utilizado pelos Juizados Especiais 
Cíveis da justiça comum em qua-

se todos os estados da federação, 
é possível ajuizar a petição inicial 
acompanhada de documentos, 
todos assinados digitalmemte, a 
partir do escritório do advogado, 
de sua residência ou de qualquer 
lugar do planeta em que for tecni-
camente possível o acesso à inter-
net. Da mesma forma são tratados 
os demais atos processuais que de-
pendam de manifestação escrita. 
Os tribunais superiores e os tri-
bunais regionais federais também 
possuem sistemas de processo ele-
trônico ou informatizado.   

 
Direitos- Mas para o se-

nhor ficou mais fácil....
JR - Em tese, sim. Em verdade, 

iniciou-se uma nova batalha con-
tra as resistências injustificadas e 
os equívocos sedimentados. Tanto 
no âmbito da academia quanto no 
âmbito profissional. Na academia, 
porque há resistência das institui-
ções de ensino superior (IES) em 
inserir na grade curricular uma 
disciplina que estude as repercus-
sões jurídicas dos atos praticados 
através dos meios eletrônicos, es-
pecialmente a internet. Ao invés 
de criar disciplinas que debrucem 
sobre esta problemática, ou mes-
mo de abordá-las no escopo das 
disciplinas tradicionais, as IES 
vêm excluindo a disciplina da gra-
duação, deixando-a para cursos 
de extensão e pós-graduação. No 
âmbito profissional, parece que 
somente os advogados - e apenas 
os mais ligados à temática - com-
preendem perfeitamente as im-
plicações e os riscos da operação 
do processo eletrônico, em virtude 
da forma como os tribunais estão 
informatizando o processo. A in-
formatização é inevitável. A ques-
tão é como fazê-lo sem transferir 
para o jurisdicionado os riscos de 
uma migração para sistemas que 
inspiram pouca confiança, para 
sistemas não interoperáveis en-

tre si, que não se comunicam, e 
que não cumprem sua finalidade. 
Ou seja, aos operadores do direi-
to, não basta utilizar os sistemas 
como autômatos, mecanicamente. 
É preciso criar uma visão crítica. 
Formar a massa crítica propiciará 
o aperfeiçoamento dos sistemas. 

 
Direitos – Mas restou-lhe 

também ensinar...
JR - Passei a estudar o direito 

da informática no início da déca-
da de 1990 e o direito na internet 
em 1996. Em 1998 fui convidado 
pelo professor Thomas Bacellar, 
Diretor da Faculdade de Direito 
da Universidade Católica do Sal-
vador, para criar o Plano da Disci-
plina Informática Jurídica e Diei-
to da Informática. Em 2000 recebi 
o convite para lecionar a matéria, 
que aceitei, para a primeira tur-
ma do Norte e Nordeste do Brasil. 
Na ocasião, a literatura era muito 
restrita. Antes de 2000, tínhamos 
no escritório alguns livros e ar-
tigos indicados por palestrantes 
em eventos dos quais participei e 
outros livros adquiridos por meu 
pai em viagem à França. Também 
adquiri algumas obras na livraria 
Amazon.com. Em 2000 algumas 
boas obras nacionais foram pu-
blicadas. Em julho de 2001 estive 
no Berkmann Center for Internet 
& Society, um centro de pesquisa 
em Cambridge, cidade vizinha a 
Boston, EUA, ligado à Faculda-
de de Direito da Universidade de 
Harvard, para um curso minis-
trado pelas maiores autoridades 
sobre o tema Direito na Internet. 
Adquiri excelentes obras nas li-
vrarias de Boston e Cambridge. 
Como advogado enfronhado com 
o assunto, sinto-me compedido a 
passar adiante meus conhecimen-
tos, para benefício da advocacia 
e da sociedade, seja na academia, 
com aulas e palestras, seja nos cur-
sos e seminários sobre de processo 

eletrônico, voltados para o mundo 
profissional, e ainda como membro 
de comissão no Conselho Federal 
e na Seção Bahia da OAB, tendo 
sido convidado pelo Presidente 
Saul Quadros, em 2010, a formar e 
presidir a Comissão de Informáti-
ca Jurídica desta seccional.  

 
Direitos – O senhor foi um 

dos fundadores do Instituto 
Brasileiro de Direito da Infor-
mática (IBDI)?

JR - Não. O instituto foi ide-
alizado pelo juiz pernambucano 
Demócrioto Reinaldo Filho, e cria-
do em 1999. Meus ingresso se deu 
em 2000, meses antes do 1° Con-
gresso Internacional de Direito e 
Tecnologias da Informação (Ci-
bercon), que ocorreu na bela sede 
do TRF da 5ª Região, em Recife, 
em novembro, e no qual apresen-
tei o trabalho A Ética do Advoga-
do na Internet. Fui seu terceiro 
presidente, tendo realizado o III 
Cibercon em Salvador, em agosto 
de 2004. O IBDI congrega estu-
diosos dos temas relacionados ao 
Direito na Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação. Atualmente 
é presidido por Omar Kaminski, 
advogado paranaense, profundo 
conhecedor das matérias sobre as 
quais se debruça o instituto.  

 
Direitos – Como foi o III Ci-

bercon, sob sua presidência?
JR - Foi uma trabalheira tão 

grande que cheguei à beira da 
desistência. Busquei o apoio de 
escritórios de advocacia, o que 
obtive com grande dificuldade. 
Um colega chegou a dizer que 
não apoiaria por acreditar que o 
evento seria para propaganda de 
meu escritório. Por muito pouco 
não desisti. Meu pai ajudou-me, 
incentivando e apresentando o 
evento aos tribunais e a institui-
ções baianas. Também contei com 
o importante apoio do Secretário 

Eurípedes Brito Cunha Júnior

Já se constitui tradição editorial deste grupo, dedicada ao estudo do 
Direito, divulgação de proveitosos trabalhos jurídicos, também home-
nagem a estudiosos operadores do Direito, que se destacam em suas 

respectivas atividades. Seguindo esta linha editorial, publicamos nesta 
edição, entrevista com o advogado Eurípedes Brito Júnior, professor de Di-
reito de Informática da  Universidade Católica do Salvador e de Processo 
Eletrônico da Escola Superior de Advocacia, considerado uma das maiores 
autoridades brasileira em matéria de Direito Eletrônico ou Digital.

A entrevista teve lugar no seu escritório, na Rua Itatuba, 201 Ed. 
Cosmopolitan Mix, 2º andar, na região do Iguatemi, em Salvador, onde 
fomos recebidos pelo entrevistado.

“A demanda em Direito 
de Informática no Brasil 
ainda é muito pequena”

Geral do evento, Thiago Tavares, 
fundador e presidente da ONG 
Safernet, que me segurou nos mo-
mentos mais difíceis, juntamente 
com Cinthia Oliveira, a assessora 
do III Cibercon. Por fim, o evento 
teve grande sucesso e destaque 
nas páginas dos grandes jornais. 
Contamos com a colaboração do 
Ministério Público do Estado da 
Bahia, dos Tribunais do Trabalho 
e do Estado da Bahia, do Governo 
do Estado, da Petrobrás, da OAB 
Bahia, do Conselho Federal da 
OAB, da UNEB, Faculdade Ruy 
Barbosa, Fapesb e de outras en-
tidades. Valeu a pena o esforço e 
o trabalho. 

 
Direitos – E os seus planos 

para o futuro? 
JR - Minha paixão é a advoca-

cia. Também pretendo manter-me 
mobilizado em transmitir aos cole-
gas meus conhecimentos práticos 
e teóricos sobre processo eletrônico 
nos cursos que a Escola Superior 
de Advocacia tem ofertado. 

 
Direitos – Mas o senhor 

também é publicista.
JR - Tenho alguns trabalhos 

publicados sobre processo eletrô-
nico, em revistas especializadas 
em Direito, em Processo e em 
Direito da Informática. Também 
presidi a comissão organizadora 
dos anais do III Cibercon, que, 
além da comissão organizadora do 
evento, contou com importante re-
latoria geral do pesquisador Fábio 
Reis, doutorando em criminologia 
comparada pela Universidade de 
Sheffield, Inglaterra, edição do 
advogado baiano Rodrigo Alves, 
especialista em Direito Empresa-
rial e em Direito Comercial, pela 
PUC-SP, e revisão do professor 
Samuel Cersosimo, bacharel em 
direito e autoridade em matéria 
de processo eletrônico. 

 
Direitos – Mas o senhor 

não se limita ao Direito de In-
formática.

JR - A demanda nesta área é 
pequena, mais voltada para a con-
sultoria preventiva, embora haja 
uma demanda judicial frequente 
envolvendo a prática de atos nos 
meios eletrônicos. Minha advoca-
cia diária é mais voltada para o 
Direito Empresarial, do Consumi-
dor e Responsabilidade Civil. 

 
Direitos - Dr. Júnior, fica-

mos muito grato pela sua gen-
tileza em nos receber em seu 
escritório, arquitetonicamen-
te muito bonito, sem dúvida 
um dos maiores da Bahia e 
que nos dá mesmo uma gran-
de satisfação.

JR - Estou e permaneço à dis-
posição da Revista Direitos e dos 
colegas acadêmicos e operadores do 
direito, para juntos pugnarmos pelo 
aperfeiçoamento das instituições do 
estado democrático de direito. 



Presidente do TSE 
defende fim das coligações

Senado do Uruguai aprova 
fim da Lei da Anistia

A lista fechada é uma forma 
de fortalecer os partidos, mas 
tem como risco a perpetuação 
de oligarquias. Essa foi apenas 
uma das várias considerações 
que o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ministro 
Ricardo Lewandowski, fez na 
última quinta feira  (14/4), du-
rante audiência na Comissão 
da Reforma Política da Câma-
ra dos Deputados. Na mesma 
ocasião, ele defendeu o fim das 

coligações e das doações de pes-
soa jurídica.

Na opinião de Lewando-
wski, os parlamentares pre-
cisam tomar cuidado ao op-
tarem pela lista fechada, sob 
o risco de atrapalhar os par-
tidos menores. Para que esse 
sistema seja eficaz, o ministro 
disse entender ser necessário 
garantir a participação da mi-
litância na elaboração dessas 
listas.

O Senado do Uruguai 
aprovou, na última, o pro-
jeto de lei que anula a Lei 
de Anistia do país. A me-
dida poderá abrir caminho 
para o julgamento de po-
liciais acusados de crimes 

na ditadura militar, entre 
1973 e 1985. Agora, o texto 
será enviado à Câmara e, 
em seguida, ao presidente 
uruguaio, José Pepe Muji-
ca, que foi perseguido pelo 
regime militar. (BB)C.
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Uma pesquisa da Lexis Nexis Mar-
tindale-Hubbell apontou que um terço 
dos escritórios de advocacia do Brasil e 
México possui um ou mais profissionais 
da área de marketing em seus quadros. A 
análise foi feita em parceira com a Gon-
çalves e Gonçalves Marketing Jurídico 
que entrevistou mais de 130 escritórios, 
sendo 109 brasileiros e 29 mexicanos. 
Mais de 70% dos escritórios consideram 
o setor importante para o negócio. Ape-
sar do balanço positivo, a coautora do 
estudo e especialista em comunicação e 
marketing para escritórios de advocacia 
empresarial, Alessandra Machado Gon-
çalves, afirma que os escritórios ainda 
estão engatinhando no assunto. “A Amé-

rica latina ainda está distante do ideal 
se compararmos com Estados Unidos e 
Europa. Mas o Brasil é o mais avançado 
no assunto da região”, diz.

Publicidade X Marketing - Para 
Alessandra Gonçalves, a distância en-
tre a América Latina e os países desen-
volvidos pode estar principalmente na 
falta de conhecimento sobre o assunto. 
“Marketing não é publicidade”, ressal-
ta. No Brasil, a OAB é rigorosa e não 
permite qualquer tipo de publicidade, 
mas a consultora afirma que o marke-
ting possui outras ferramentas para 
ajudar os escritórios a alcançar seus 
objetivos. Elaboração de material infor-
mativo, formas de melhorar o network 

e o cuidado com o cliente são algumas 
das ações que podem ser desenvolvidas 
de forma sistematizada.

Resultado mensurável - De acordo 
com a consultora, escritórios de qual-
quer porte podem contratar um profis-
sional de marketing. Porém, destaca, 
o principal problema é a falta de orça-
mento específico para o setor. “O pro-
fissional de marketing ideal deve ser 
proativo, mas às vezes, enfrenta difi-
culdades de colocar o plano estratégico 
em prática por problemas no orçamen-
to. Os sócios vetam os projetos”, afirma. 
“Assim como a administração legal dá 
retorno financeiro, o marketing tam-
bém pode ser contabilizado”, finaliza.

MARKETING JURÍDICO

Tenhamos o cuidado em não perder o nosso entu-
siasmo. Ponhamos a nossa glória em alguma coi-
sa, e prodigalizemos a nossa admiração em tudo 
que possa enriquecer e embelezar a nossa vida. 

Philipe Brook

Saiba o que 
mudou e qual o 

melhor caminho 
para aqueles 

que não querem 
ou não podem 

mais manter o 
casamento no 

livro.
A Emenda 

Constitucional 
do Divórcio, de 
Regina Beatriz 

Tavares da Silva. 
Um texto para ler 

e refletir.

A Emenda 
Constitucional 

do Divórcio

Apelo popular
Os líderes partidários no Senado decidiram acelerar 

a tramitação de um projeto de decreto legislativo estabe-
lecendo um plebiscito, no dia 2 de outubro, sobre a conti-
nuidade da comercialização de armas de fogo no país. A 
discussão só foi retomada após o assassinato de 12 alu-
nos de uma escola do Rio, informam os jornais Correio 
Braziliense, Folha de S.Paulo, Diário do Nordeste e Zero 
Hora. O presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), 
afirmou que a matéria tramitará em regime de urgên-
cia, com a leitura do projeto.

Marketing jurídico tem muito espaço para crescer
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Direito Civil
1- Maria celebrou contrato de com-

pra e venda do carro da marca X 
com Pedro, pagando um sinal de 
R$ 10.000,00. No dia da entrega do 
veículo, a garagem de Pedro foi 
invadida por bandidos, que furta-
ram o referido carro.

A respeito da situação narrada, assi-
nale a alternativa correta.

a) Haverá resolução do contrato pela fal-
ta superveniente do objeto, sendo res-
tituído o valor já pago por Maria.

b) Não haverá resolução do contrato, pois 
Pedro pode alegar caso fortuito.

c) Maria poderá exigir a entrega de ou-
tro carro.

d) Pedro poderá entregar outro veículo 
no lugar no automóvel furtado.

2- Mathias, solteiro e capaz, com 65 
anos de idade, e Tânia, solteira e 
capaz, com 60 anos de idade, co-
nheceram-se há um ano e, agora, 
pretendem se casar. A respeito da 
situação narrada, é correto afir-
mar que Mathias e Tânia

a) deverão, necessariamente, celebrar 
pacto antenupcial optando expressa-
mente pelo regime da separação de 
bens.

b) poderão casar-se pelo regime da comu-
nhão parcial de bens, desde que obte-
nham autorização judicial, mediante a 
prévia demonstração da inexistência 
de prejuízo para terceiros.

c) poderão optar livremente dentre os 
regimes de bens previstos em lei, de-
vendo celebrar pacto antenupcial so-
mente se escolherem regime diverso 
da comunhão parcial de bens.

d) somente poderão se casar pelo regime 
da separação obrigatória de bens, por 
força de lei e independentemente da 
celebração de pacto antenupcial.

   
3- Josefina e José, casados pelo re-

gime da comunhão universal de 
bens, tiveram três filhos: Mário, 
Mauro e Moacir. Mário teve dois 

filhos: Paulo e Pedro. Mauro teve 
três filhos: Breno, Bruno e Brian. 
Moacir teve duas filhas: Isolda e 
Isabel. Em um acidente automobi-
lístico, morreram Mário e Mauro. 
José, muito triste com a perda dos 
filhos, faleceu logo em seguida, 
deixando um patrimônio de R$ 
900.000,00. Nesse caso hipotético, 
como ficaria a divisão do monte?

a) Josefina receberia R$ 450.000,00. Os 
filhos de Mário receberiam cada um 
R$ 75.000,00. Os filhos de Mauro rece-
beriam R$ 50.000,00 cada um. E, por 
fim, as filhas de Moacir receberiam R$ 
75.000,00 cada uma.

b) A herança seria dividida em três par-
tes de R$ 300.000,00. Paulo e Pedro 
receberiam cada um R$ 150.000,00. 
Breno, Bruno e Brian receberiam, 
cada um, R$ 100.000,00. E, por fim, 
Isabel e Isolda receberiam cada uma a 
importância de R$ 150.000,00.

c) Paulo e Pedro receberiam cada um 
R$ 150.000,00. Breno, Bruno e Brian 
receberiam, cada um, R$ 100.000,00. 
E, por fim, Moacir receberia R$ 
300.000,00.

d) Josefina receberia R$ 450.000,00. 
Paulo e Pedro receberiam cada um R$ 
75.000,00. Breno, Bruno e Brian rece-
beriam cada um R$ 50.000,00. Moacir 
receberia R$ 150.000,00.

   
4- Ricardo, buscando evitar um atro-

pelamento, realiza uma manobra 
e atinge o muro de uma casa, cau-
sando um grave prejuízo.

Em relação à situação acima, é cor-
reto afirmar que Ricardo

a) não responderá pela reparação do 
dano, pois agiu em estado de necessi-
dade.

b) responderá pela reparação do dano, 
apesar de ter agido em estado de ne-
cessidade.

c) responderá pela reparação do dano, 
apesar de ter agido em legítima defesa.

d) praticou um ato ilícito e deverá repa-
rar o dano.

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

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

Gêmeos que processam Facebook 
devem aceitar acordo, diz Justiça

A Justiça dos EUA de-
terminou que os gêmeos Ca-
meron e Tyler Winklevoss 
não devem descartar o acor-
do de US$ 65 milhões com 
a rede social Facebook, após 
as acusações de que o exe-
cutivo-chefe da companhia, 
Mark Zuckerberg, roubou a 

ideia deles.A saga dos irmãos 
gêmeos e Zuckerberg veio à 
tona junto ao lançamento do 
filme “A Rede Social”, no ano 
passado. Mas se trata de uma 
longa batalha judicial. 

Os gêmeos e Divya Na-
rendra fundaram a rede Con-
nectU enquanto estavam em 

Harvard. Eles disseram que 
Zuckerberg roubou a sua ideia. 
O Facebook nega. 

Os três concordaram com 
um acordo, mas eles argumen-
taram que devem receber mais 
ações do Facebook. Os advoga-
dos dos Winklevoss não se pro-
nunciaram.

A alteração em OJ do TST, atu-
aliza entendimento sobre a impossi-
bilidade de proteção a trabalhador 
sindicalizado para admissão a em-
prego, em detrimento do não sindi-
calizado, contrariando disposições 
constitucionais. 

2 Desde longa data, os sindica-
tos têm conseguido obter dos tribu-
nais trabalhistas, com endosso do Su-
perior Tribunal do Trabalho – TST, 
inserir cláusula nas decisões normati-
vas, (sentença coletiva, prolatada nos 
autos de dissídios coletivos), através 
da qual fica assegurada a preferên-
cia das pessoas sindicalizadas para 
serem admitidas no emprego. Quer 
dizer: candidatam-se para determina-
do emprego, duas ou mais pessoas, al-
gumas sindicalizadas, outras não. As 
não sindicalizadas de logo ficam des-
cartadas, estabelecida que está a pre-
ferência para os que forem filiados ao 
sindicato da categoria a que pertence 
o empregador. (é sabido que a qua-
lificação da categoria dos trabalha-
dores é determinada pela atividade 
empresarial do empregador – assim, 
os empregados de empresa destinada 
à fabricação de têxteis, integrarão o 
sindicato dos trabalhadores em em-
presas de fabricação de tecidos, por 
exemplo). Saliente – se a abertura de 
exceção a esta regra para os integran-
tes de categoria diferenciada, como 
ocorre com os vendedores. É que, re-
lativamente aos vendedores, seja qual 
for a atividade do empregador, o ven-
dedor deverá filiar – se sempre a um 
sindicato de vendedores, observado os 
limites territoriais de cada sindicato, 
que não poderá ser menor que a área 
de um Município.

Deve ser observado que, não só 
diversas sentenças normativas assim 
têm previsto, como a cláusula de pre-
ferência enfocada consta de acordos 
coletivos de trabalho, isto é, com a 
concordância dos empregadores.

Nesse passo, cria – se uma distin-
ção entre a classe trabalhadora, privi-
legiando – se os associados à entidade 
sindical em detrimento do direito ao 
emprego, do não filiado ao sindicato. 
Vê – se de logo claramente, que a fina-
lidade da cláusula é fortalecer o ente 
sindical, gerando para isso um fosso 
para prejudicar quem não quer sin-
dicalizar – se, e na prática, significa 
que o trabalhador terá que integrar o 
quadro de associados sindicalizados 

párea obter trabalho, ou seja, forçar 
o trabalhador a sindicalizar – se, sob 
pena de risco de desemprego.  

Ora, efetivamente, a Constituição 
Federal, prevê expressamente que “É 
livre a associação sindical” e” ninguém 
será obrigado a filiar-se ou a manter 
– se filiado a sindicato.” – Art. 8º, ca-
put e inciso V, da Constituição Fede-
ral, de modo que, após vários anos de 
desatendimento aos ditames consti-
tucionais, conforme acórdão emitido 
pelo Egrégio TST, recentemente, e 
cuja ementa encima este comentário.

De outra parte, cabe aqui a lem-
brança no sentido de outras implica-
ções decorrentes do citado disposi-
tivo constitucional, como o desconto 
relativo à mensalidade sindical. Não 
nos referimos à contribuição sindi-
cal, (chamada comumente de impos-
to sindical) equivalente ao desconto 
de valor correspondente a um dia/
salário de cada empregado, em favor 
da agremiação sindical, seja ou não 
o empregado integrante dos quadros 
associativos sindicais, que é realmen-
te obrigatório em razão de lei. Refe-
rimo – nos à mensalidade que cada 
sindicalizado deve pagar em razão de 
sua filiação. 

Algumas decisões judiciais con-
sideraram que tal mensalidade seria 
sempre devida, fosse o empregado fi-
liado ao sindicato ou não. Encontran-
do-se também acórdãos contrários a 
tal entendimento. Agora, todavia, com 
o pronunciamento sob comentário, 
também fica estabelecida a pacificação 
do tema no sentido da inexistência de 
obrigação de recolhimento da mensa-
lidade em favor do sindicato, federa-
ção ou confederação sindical, para os 
não filiados, conforme decidira, aliás, 
algumas vezes o Superior Tribunal de 
Justiça – STJ.

Destarte, louvamos a decisão sob 
mira, pacificando o assunto em favor 
da aplicação da Constituição Federal, 
espancando as dúvidas em derredor 
do tema para estabelecer que, efetiva-
mente, não pode haver benefícios em 
favor do trabalhador sindicalizados 
contra os não sindicalizados, o que 
atrai consigo outras conseqüências, 
como supra explicitado.

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado, Ex-Presidente da OAB/BA., Ex-Conselheiro 
federal da OAB e Membro do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), Conselheiro Nato da OAB/BA, Membro 
do Conselho Editorial da Revista DIREITOS e Represen-

tante do Jornal DIREITOS em Salvador – Bahia.

Sindicalizado não 
tem preferência 
para admissão

E-mail: ebc@britocunha.com.br e advogado@britoicunha.com.br
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Crimes sexuais são condutas ilícitas 
revestidas de atos libidinosos praticados 
por pessoas capazes juridicamente de en-
tender a ilicitude e a tipicidade do fato. 

Uma vez feita a definição do que seja 
crime sexual, importa ressaltar que quan-
do cometido contra menores, a repressão 
é maior e o legislador parece se esquivar 
do contexto social e moral, necessários à 
justa aplicação da pena ao infrator.

Como se não bastasse, a reforma do Có-
digo Penal Brasileiro no que tange aos cri-
mes sexuais é medíocre e obsoleta, o que 
demonstra uma involução do legislador, 
que indubitavelmente traz conseqüências 
danosas na esfera social. Senão vejamos: 

Antes da reforma do Código Penal ge-
rada pela lei 12.015/09 o abuso sexual em 
face de menores de catorze anos estava 
previsto no Art. 213 associado ao Art. 224. 
Era, pois, considerado estupro comum com 
presunção de violência.Mas qual a nature-
za da presunção, relativa ou absoluta?

A dúvida é dirimida com a redação 
do Art.213 que define o estupro comum: 
”constranger mulher à conjunção carnal 
mediante violência ou grave ameaça”. 
Logo, inexistentes os pressupostos do 
tipo penal, inocentava-se o acusado, con-
siderando a presunção “júris tantum”. Ao 
admitir prova em contrário, o legislador 
mostrou-se flexível.

A contrario sensu, com a reforma, o le-
gislador cuja competência é legislar passa 
a condenar o infrator antes mesmo de pro-
mulgada a sentença, violando o principio 
da presunção de inocência elevado à cate-
goria de direito fundamental, previsto no 
Art.5º inciso LVII. Desta forma, retira-se 
do acusado o direito à defesa e ao contra-
ditório, garantias constitucionais.

Doravante, sendo o sujeito passivo me-
nor de catorze anos, não há que se falar 
em estupro comum e sim estupro de vul-
nerável, considerando para todos os efei-
tos legais a incidência do menor no que 
concerne aos atos sexuais, o que na atual 
conjectura é questionável, pois se o menor 
de catorze anos pode responder por atos 
infracionais segundo o ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, por 
que razão não tem o mesmo discernimento 

sobre os atos sexuais?
É uma dicotomia que deve ser sanada, 

pois ao considerar o menor vulnerável e 
inócuo no tocante aos atos sexuais, esque-
ce o legislador que o Direito contempla as 
mudanças sociais, de modo que uma lei 
criada em 1940 não serve a uma geração 
do século XXI, posto que a norma deve 
acompanhar os avanços sociais.

O legislador negligencia estes avanços, 
ao prever para configuração do estupro 
comum o emprego de violência ou grave 
ameaça, enquanto o estupro de vulnerá-
vel prescinde dessas elementares, o que o 
torna menos gravoso, embora o legislador 
tenha aplicado pena superior para este úl-
timo. Portanto, é notória a desproporcio-
nalidade da pena.

Com efeito, ao vislumbrar a lei penal 
fora do contexto social em que a norma 
deve estar inserida o legislador retroage 
ao direito kelseniano e positivista, conside-
rando apenas a fria e objetiva letra da lei, 
quando na verdade, deveria atentar para 
os valores morais, sociais e culturais, indis-
pensáveis à digna aplicação da norma.

Aos julgadores, compete, ante o exposto, 
aplicar a norma ao caso concreto, analisan-
do as circunstancias a depender do grau de 
maturidade e desenvolvimento de cada ado-
lescente, uma vez que idade biológica difere 
de idade mental, o que pode ser sintetizado 
no entendimento transmitido pelo ilustre 
professor Luiz Flávio Gomes (2001, p.144):

“Enquanto se trata de criança 
há a innocentia consilli. Cuidan-
do-se de adolescente, cada caso 
é um caso. Pode haver violência 
real, mas também pode haver 
consentimento válido. Tudo de-
pende do caso concreto.”

Entender de forma diversa, significa cei-
far a liberdade sexual daquele que embora 
não esteja na idade legal para a prática dos 
atos sexuais, encontra-se com discernimen-
to e maturidade suficientes para usar do 
seu livre arbítrio tão engessado pelo Esta-
do no tocante à autonomia sexual. 

Por Dayane Cunha dos Santos.
          Advogada e Pós graduada em Ciências Penais pela 

Unisul. Itabuna - Bahia.

Crime sexual cometido 
contra menor à luz do 
aspecto jurídico e sociológico

E-mail: daymelsinha@hotmail.com

Rota da propina

Propostas para reforma política
serão votadas separadamente

O Ministério Público da Suíça cita ex-
diretores da Eletropaulo e um conselhei-
ro do Tribunal de Contas de São Paulo no 
recebimento de propinas da Alstom para 
assegurar contratos públicos no Brasil. 
Transferências entre contas bancárias ad-
ministradas pela empresa e funcionários 

públicos de São Paulo fazem parte do ato de 
acusação contra o ex-banqueiro suíço Oskar 
Holenweger. Segundo os jornais O Estado 
de S. Paulo e Jornal do Brasil, Holenweger 
teria usado mais de US$ 2 milhões para 
permitir a obtenção de contratos em pelo 
menos 20 transferências bancárias.

Numa tentativa de impedir o total fra-
casso da reforma política, o Senado vai fatiar 
o texto da comissão que aprovou 13 mudan-
ças no sistema político nacional. O presidente 
do Senado, José Sarney (PMDB-AP), fixou o 
dia 20 de maio como prazo para que a comis-
são apresente as propostas separadamente. 
Presidente da comissão, o senador Francis-
co Dornelles (PP-RJ) acredita que os pontos 

aprovados não serão modificados, mas conso-
lidados na votação fatiada. Caberá ao plená-
rio e à CCJ (Comissão de Constituição e Jus-
tiça) modificá-los. O ponto de maior polêmica 
é a discussão sobre o sistema eleitoral. Sob o 
comando do PT, a comissão aprovou o voto em 
listas fechadas nas eleições para deputados e 
vereadores, que prevê que o voto seja dado 
aos partidos, e não mais aos candidatos. 

Questiona-se muito sobre a eficácia do 
projeto de lei 122/06, que criminaliza a dis-
criminação em relação à orientação sexual. 
Seria uma lei capaz de colocar fim a homo-
fobia? Evento recente faz crer que sim, que 
punir a discriminação é indispensável.

O jogador de vôlei Michael foi ofendido 
por cerca de 2.000 pessoas que ocupavam 
as arquibancadas de um ginásio em Minas 
Gerais, através de palavras de cunho homo-
fóbico. Após o evento, assumiu publicamen-
te a sua orientação sexual. Foi acionada a 
Comissão Disciplinar do Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva do Vôlei que, por 
unanimidade, condenou o clube cuja torci-
da foi responsável pela agressão. A decisão 
foi aplicar ao clube multa de R$ 50 mil pela 
prática de “ato discriminatório, desdenhoso 
ou ultrajante, relacionado a preconceito em 
razão de origem sexual”.

Evidente que se trata de multa de baixo 
valor e que não será ela o fator determinante 
para se colocar fim à homofobia entre aque-
les torcedores que sequer foram punidos di-
retamente. Mas, o clube que sofreu multa 
de R$ 50 mil, por ser primário, temeroso de 
que o evento se repita, vai iniciar uma cam-
panha educativa entre os seus torcedores. 
Esse, sim, talvez seja o resultado positivo 
da condenação.

A discriminação não se extingue ape-
nas com a criação de uma lei. Os homofó-
bicos, por certo, mesmo que sob ameaça de 
punição, dificilmente deixarão de lado o 
preconceito. Mas, pelo menos, evitar-se-á 
que o exteriorizem. Aliado a isso é preciso 
uma intensa campanha educativa que seja 
capaz de atingi-los de uma forma transfor-
madora.

Já em relação às crianças e adolescen-
tes o poder de transformação é maior. A me-
lhor saída é educá-los de forma que pensem 
e ajam tendo em mente o direito à igualdade 
de todos. As crianças que convivem com ho-
mofóbicos não podem ser educadas apenas 
por eles, sob o risco de carregarem dentro 
de si o preconceito em relação à orientação 

sexual quando adultos.
Daí a necessidade da interferência da 

sociedade e do governo que têm a missão de 
mostrar-lhes que acima de todos os pensa-
mentos deve estar o da igualdade. Educan-
do as crianças, colabora-se para que eventos 
como os que envolveram Michael não voltem 
a acontecer. Já com aqueles para os quais a 
homofobia é algo que faz parte de seu cará-
ter, restará a lei.

A urgência na adoção de alguma medi-
da é patente pelos dados apresentados pelo 
GGB (Grupo Gay da Bahia), que tem como 
uma de suas tarefas amealhar informações 
para elaboração de estatística quanto às 
agressões praticadas contra os integrantes 
do segmento LGBT. Segundo o GGB, no ano 
passado 260 pessoas foram assassinadas 
em decorrência de sua orientação sexual, 
número que representa um crescimento de 
31,3% em casos de homicídio envolvendo 
homossexuais, em relação ao ano de 2009.

O descaso do governo é tanto que sequer 
existem estatísticas oficiais, e os números 
apresentados pelo GGB, infelizmente, são 
menores do que os reais. Isso porque são 
apurados através de informações de jor-
nais, sites e denúncias que recebem. Certa-
mente outros inúmeros casos não integram 
o levantamento, que mesmo assim faz com 
que o Brasil continue em primeiro lugar no 
ranking, como país líder em homicídios mo-
vidos pela homofobia.

Se considerarmos que um gay tem 785% 
mais chances de ser assassinado no Brasil 
do que nos Estados Unidos, não resta a me-
nor dúvida de que o projeto de lei 122/06 
deve ser aprovado, mesmo que seja apenas 
como uma tentativa de nos livrar dessa li-
derança.

Por Sylvia Maria Mendonça do Amaral.
Advogada especialista em Direito Homoafetivo, 

Cível, Família e Sucessões do escritório Mendonça 
do Amaral Advocacia, autora do livro “Manual 

Prático dos Direitos de Homossexuais 
e Transexuais”. 

São Paulo, Capital.

Homofobia: caso Michael 
e o descaso legislativo

E-mail: Sylvia@smma.adv.br

Sou leitora assídua do jornal Direitos, e quero parabenizar toda a equipe pelo 
visual agradável, com texto - tanto do 1º caderno quanto o do 2º -,  leves e objetivos, e 
sobretudo o 2º caderno com diversos colunistas falando sobre variados temas. Para-
béns e continuem assim.

Cláudia Silva, Estudante universitária. Ilhéus - Bahia

Gostaria de parabenizar o 
Dr. Marcos Conrado por sua co-
luna de Direito Previdenciário, 
pois a mesma tem trazido ma-
térias que estão em muito me 
auxiliando na citada disciplina 
no curso de Direito que faço aqui 
em Conquista. Parabéns Dr. 
Marcos.

Liliane Pereira, Estudante 
de Direito. Vitória da 

Conquista – Bahia.

Achei excelente a entrevista com Professor 
Antônio Costa (edição de Março) onde ele faz 
uma espécie de prestação de contas do tempo em 
que permaneceu frente apo Hospital de Base – 
Luiz Eduardo Magalhães.

Paulo Cesar, Comerciante. Itabuna – Bahia.
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No segundo semestre de 2010, 
comemorou-se os 20 anos de dois im-
portantes marcos da legislação pátria, 
criados no contexto da redemocratiza-
ção do Brasil: O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).

O ECA foi criado pela Lei Federal de 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e pro-
mulgada pelo então Presidente e atual 
Senador da República Fernando Collor 
de Melo. Os seus 267 artigos procuram 
garantir ao jovem seus direitos básicos: 
vida, saúde, liberdade, respeito, digni-
dade, convivência familiar e comunitá-
ria, educação, cultura, esporte e lazer, 
profissionalização e proteção no traba-
lho. Também responsabiliza a família, 
o Estado e a sociedade por qualquer ato 
que contrarie seus direitos.

Com relação ao CDC, foi criado pela 
Lei Federal de nº 8.078, 11 de setem-
bro de 1990, pelo presidente Fernando 
Collor de Melo, atendendo preceito do 
art. 170, inciso V, da Constituição Fe-
deral de 1988. Com seus 119 artigos, 
tem o intuito de regulamentar as re-
lações de consumo e defender o consu-
midor, até então o hiposuficiente dessa 
relação consumerista. É uma lei que 
permitiu a criação de todo um sistema 
para a defesa do consumidor, tanto no 
âmbito judicial, quanto no administra-
tivo, além do surgimento de uma cul-
tura de maior respeito aos direitos do 
consumidor. 

Apesar das conquistas ao longo des-
ses 20 anos, há muitos obstáculos na 
luta pela garantia dos direitos previs-
tos nas duas leis. Quanto à proteção 
de crianças e adolescentes, ainda falta 
maiores mobilização e esclarecimento, 

pois estamos em uma sociedade viola-
dora dos direitos humanos.

Destacam-se, ainda, aspectos sócio-
educativos que continuam sendo des-
respeitados, como nos casos de abuso 
e exploração sexual, violência contra 
os jovens, a reinserção do menor infra-
tor de forma adequada na sociedade, 
e também das taxas de desnutrição e 
mortalidade infantil em certas regiões 
do território brasileiro.

Sobre o CDC, não há dúvida de que o 
nosso código seja extremamente avan-
çado e atual, com padrão de proteção 
ao consumidor que é referência mun-
dial. Ou seja, a maioria dos países do 
primeiro mundo não tem uma legisla-
ção protetiva ao consumidor tão avan-
çada como a nossa. Mas é preciso que 
os governos estaduais e até os munici-
pais criem novas unidades do Procons 
e que surjam novos Juizados Especiais 
do Consumidor, para que possam opor-
tunizar cada vez mais a efetivação des-
ses direitos ao consumidor.

Essas leis, promulgadas na déca-
da 90, em um contexto sócio-histórico 
de redemocratização do país, que fora 
esquecida no Período Militar (1964 – 
1985), atendem a Carta Magna demo-
crática de 1988 e um anseio da socieda-
de brasileira, que não aguentava mais 
ver seus direitos vilipendiados.

CDC e ECA
completaram 20 anos

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

A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado aprovou a propos-
ta de alteração do Estatuto da Advocacia 
e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 
8.906/94) para esclarecer a competência do 
Conselho Federal, e permitir a criação de 
Câmaras ou Turmas, pelos conselhos sec-
cionais, para julgamento recursal de deci-
sões do Tribunal de Ética e Disciplina.

O projeto original (PLS 127/08), de 
autoria do senador José Sarney (PMDB-
AP), sofreu alterações sugeridas pelo re-
lator, senador Antônio Carlos Valadares 
(foto) PSB-SE, com base em sugestões 
do Conselho Federal da OAB.

Uma das sugestões do conselho foi de 
que o artigo 70 da lei tenha a seguinte re-
dação: “o poder de punir disciplinarmente 
os inscritos na OAB compete ao Conselho 
Seccional em cuja base territorial tenha 
ocorrido a infração”.

Quanto às câmaras ou turmas criadas 
para julgar, em grau de recurso, questões 
decididas pelo TED, serão compostas por 

advogados de reputação ilibada e com 
mais de dez anos de efetivo exercício da 
advocacia, ainda que não conselheiros da 
seccional.

Segundo o projeto, caberá ao Conse-
lho Federal instaurar, processar e julgar 
originariamente os processos disciplina-
res quando a falta for cometida em suas 
dependências ou quando for imputada a 
membro de sua diretoria ou conselheiro 
federal, ou a presidente de Conselho Sec-
cional.

Quando as consequências da infração 
ou suas repercussões à dignidade da ad-
vocacia ultrapassarem a base territorial 
do Conselho Seccional em que ocorreu 
a falta, o Conselho Federal, de ofício ou 
mediante solicitação de qualquer Conse-
lho Seccional, poderá originalmente ins-
taurar, processar e julgar o processo dis-
ciplinar. Neste caso, o Conselho poderá 
suspender previamente o advogado até o 
final da decisão. 

(Ascom do Senado Federal).

O Senado aprovou na última quarta-
feira (13/4) um projeto de lei que obriga 
motéis, hotéis, pousadas e estabelecimen-
tos similares a fornecerem preservativos 
de graça aos seus frequentadores. O texto 
determina que seja oferecida pelo menos 
uma camisinha por casal (feminina ou 
masculina). O projeto foi aprovado em ca-
ráter terminativo pela CAS (Comissão de 

Assuntos Sociais), sem a necessidade de 
passar pelo plenário, e segue para vota-
ção na Câmara. Se o texto for mantido, 
os estabelecimentos também vão ter que 
entregar aos clientes folhetos educativos 
sobre DSTs (doenças sexualmente trans-
missíveis). O principal objetivo da legis-
lação é diminuir a transmissão de DSTs 
(Doenças Sexualmente Transmissíveis). 

CCJ do Senado 
aprova alteração 

do Estatuto da OAB

Projeto de lei pretende 
obrigar hotel a dar camisinha

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; Membro-fundador e Vice-
Presidente da Academia Gapiúna de Letras (AGRAL); 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.

LEGISLAÇÃO

Debate sobre lei de 
direitos autorais 
toma novo rumo

A reforma da lei de direitos autorais vem 
gerando diversos debates, e em alguns casos, 
discussões acirradas. De fato, o tema é complexo 
e precisa ser avaliado com a devida cautela. O 
grande conflito de interesses por trás da referida 
discussão é a flexibilização dos direitos autorais, 

versus a preservação destes. Ponderar tais inte-
resses de forma a resguardar os direitos autorais 
a seus detentores, proporcionando, paralelamen-
te, razoável flexibilização destes direitos, chegan-
do-se próximo ao equilíbrio, é o grande desafio da 
nova lei.



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de abril a 20 de maio de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
08

1- Actio Ad Aestimatoria/Quant Monoris = Ação 
estimatória (= de avaliação)//(Ação) de quanto menor 
preço. Ação de abatimento de preço ou indenização 
por delitos da coisa perdida.

2- Ad negotia = Para negócios
3- Ad negotia = Para negócios
4- Ad tempus = De modo temporário
5- Animus Lucrandi = Animus de lucrar
6- Animus Manendi = Intenção de fixar residência 

definitiva
7- Animus Narrandi = Intenção de narrar
8- Brevitatis Causa = Por motivo de brevidade
9- Custus Legis = O guardião da lei
10- De Lege Lata = Da lei criada
11- Dollus Bonus = Dolo bom
12- Exceptio = Exceção
13- Ex Tunca = Retroage. Desde entãp
14- Ex Nunc = Que não retorage
15- In Specie =Em espécie

Senado aprova projeto que cria 
Fundo Nacional Pró-Leitura

A Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado aprovou na 
última (12), em caráter terminativo 
(sem a necessidade de passar pelo 
plenário), o projeto de lei que cria o 
Fundo Nacional Pró-Leitura. A pro-
posta visa a captar recursos para 
estimular a publicação de livros e a 
leitura no país.

De autoria do presidente do Sena-
do, José Sarney (foto) PMDB-AP, o 
projeto, que tramitava na Casa desde 
2005, também tem como objetivo “pro-
piciar aos leitores, autores, editores, 
distribuidores e livreiros as condições 
necessárias para o pleno exercício do 
direito de acesso e uso do livro”.

A proposta visa ainda a ampliar a 
exportação de livros nacionais, tornar o 
Brasil um grande centro editorial, au-
mentar o número de bibliotecas, livra-
rias e pontos de vendas de livros no ter-
ritório nacional e assegurar às pessoas 
com deficiência o acesso à leitura.

De acordo com o projeto, o Fundo 
Nacional Pró-Leitura será composto 
por recursos oriundos do Tesouro Na-
cional, doações, subvenções e auxílios 

de entidades de qualquer natureza, in-
clusive de organismos internacionais, 
e reembolsos das operações de emprés-
timos realizadas por meio do fundo.

O capital do fundo será adminis-
trado por conselho a ser criado, que 
integrará a estrutura do Ministério da 
Cultura. Deverão integrar o colegiado 
representantes da Casa Civil e dos 

ministérios da Educação, da Fazen-
da e do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, além do titular do 
órgão encarregado de executar a Polí-
tica Nacional do Livro e representan-
tes a sociedade civil, entre editores, 
distribuidores e criadores. A matéria 
segue, agora, para a Câmara dos De-
putados.

O Direito na Bahia

XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO
Local: Salvador -  Bahia

Data:  18, 19 e 20 de maio de 2011  
Informações:: www.direitodoestado.com.br/de

Encontram-se dois amigos e um diz ao outro: “Separei-
me da minha mulher”. “Não me digas... E como fizeram?” 
“Com um advogado.  Ele ajudou-nos a fazer a repartição dos 
bens.” “E os teus filhos?” “Muito fácil... Decidimos que quem 
ficasse com mais dinheiro ficava também com as crianças.” 
“E quem foi?” “O advogado...” 

Instituto de Direito Processual 
Penal é fundado na Bahia

O IBADPP (Instituto 
Baiano de Direito Proces-
sual Penal) foi fundado 
no último dia 29 de março 
por representantes do sis-
tema Judiciário da Bahia 
com o intuito de defender 
o respeito incondicional 
aos princípios, direitos e 
garantias fundamentais 
presentes na Constituição; 
garantir o acesso pleno 
ao direito processual a to-
dos os cidadãos; estimular 
ações voltadas à prestação 
de assistência jurídica, ma-
terial e psicológica; promo-
ver o debate público entre 
os variados atores, jurídicos 
e não jurídicos, da socieda-

de civil e do Estado sobre 
os problemas da violência e 
da criminalidade e também 
sobre o direito processual 
penal em si. Entre os mem-
bros instituidores, estão: 
Vladimir Aras, procurador 
da República e professor de 
processo penal da Facul-
dade de Direito da UFBA; 
Fernando da Costa Touri-
nho Neto, desembargador 
do TRF-1 (Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região), 
em Brasília; Elmir Duclerc, 
promotor de Justiça e pro-
fessor de processo penal da 
Faculdade de Direito da 
UFBA; e outros professores 
do Estado.

Integrante do Conselho de Ética 
da Presidência da República e ex-se-
cretária da Justiça, Cidadania e Di-
reitos Humanos da Bahia, professora 
Marília Muricy palestrou na última 
sexta-feira, dia 8, no auditório da 
Faculdade de Tecnologia e Ciências 
(FTC) de Itabuna para um público 
formado por estudantes, professores 
e profissionais de Direito do eixo Ita-
buna/Ilhéus.

Convidada pelo Núcleo de Estu-

dos Jurídicos do curso de Direito da 
FTC, Muricy abordou o tema “Direito, 
Sociedade e Justiça” trazendo à tona 
os novos paradigmas que envolvem a 
questão. “O Direito deve ser entendi-
do como uma tarefa nossa, de cida-
dania, que deve ser posta em prática 
todos os dias”, disse a professora.

Marília Muricy também tratou 
das novas demandas no âmbito da 
formação acadêmica dos profissionais 
do Direito. Ela defendeu a necessida-

de de incluir no currículo disciplinas 
que trate das questões humanísticas 
do Direito. 

O coordenador do Núcleo de Es-
tudos Jurídicos, professor Josevan-
dro Nascimento, adiantou que para o 
próximo dia 27 está programada uma 
conferência com o secretário Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos da 
Bahia, Almiro Sena Soares Filho, que 
falará sobre a “Efetivação dos Direi-
tos Humanos”.

Conselheira da presidência 
da república faz palestra

Em foco os novos paradigmas do Direito.

PALESTRA



É chegada a vez do órgão de cúpula do Poder 
Judiciário decidir, em análise de mérito, a quem 
deve pertencer o mandato após a vacância deixa-
da pelos titulares de cargos públicos eletivos das 
casas legislativas. Aos suplentes dos partidos po-
líticos ou aos suplentes da coligação?

O STF, até meados do mês de marco de 2011, 
tinha deferido liminares apenas em favor dos Par-
tidos, até que o ministro Ricardo Lewandowski, 
em decisão liminar, firmou seu convencimento em 
favor das coligações, sustentando que a lei 7454/85 
assevera que “A coligação terá denominação pró-
pria, a ela assegurados os direitos que a lei con-
fere aos partidos políticos, aplicando-se também 
as normas quanto à convocação de suplentes”. O 
mencionado Ministro, ao defender seu posiciona-
mento, destacou, ainda, que a cadeira ocupada 
pelo partido decorreu do quociente eleitoral alcan-
çado pela coligação, e não pelo partido isolado.

Recentemente, o ministro Celso de Melo, que 
até então havia se posicionando em favor dos par-
tidos, alterou seu convencimento, ainda que de 
forma precária, para se posicionar em favor das 
coligações, alegando que os efeitos de uma alian-
ça partidária devem ser permanentes.

A questão, portanto, ainda não se encontra 
pacificada. Como então dirimi-la?

Inicialmente é importante ressaltar que um 
dos princípios basilares do Direito Eleitoral é o da 
Democracia Representativa Partidária, com fun-
damento no próprio art. 14, § 3°, V, da Constitui-
ção Federal, que exige a filiação a partido político 
como uma das condições de elegibilidade. 

Essa exigência da Constituição se deve ao 
fato de vivemos numa democracia indireta, onde 
o povo escolhe seus representantes de acordo com 
a ideologia defendida por cada Partido.1

Conforme ensinamento de Paulo Bonavides, 
“há partido político toda vez que uma organização 
de pessoas, inspiradas por ideias ou movidas por 
interesses, busca tomar o poder, normalmente 
pelo emprego de meios legais, e nele conservar-se 
para a realização dos fins pugnados.” 

De acordo com o art. 1° da lei 9096/95, “O par-
tido político, pessoa jurídica de direito privado, 
destina-se a assegurar, no interesse do regime 
democrático, a autenticidade do sistema repre-
sentativo e a defender os direitos fundamentais 
definidos na Constituição Federal”.

Desta forma, os partidos políticos existem para 
que as pessoas, envolvidas numa mesma ideolo-
gia, se unam em torno de um objetivo político geral 
para desenvolver atividades que influenciem sobre 
as decisões políticas do Estado. A representação do 
Partido Político possui, acima de tudo, uma razão 
filosófica e social. Defende, na política, o pensa-
mento de um determinado grupo social.

Se assim é conceituado, obviamente que o 
mandato deve sempre pertencer ao Partido. De-
fender que a coligação funciona como se um par-
tido fosse é totalmente incorreto. Até porque na 
coligação não existe representação ideológica do 
eleitor. Imaginemos o caso hipotético do eleitor 
que vota em um partido depois de concordar com 
todas as propostas apresentadas. O voto dado ao 
partido acaba indo para a coligação, em virtude 
da manobra eleitoreira permitida pela legislação 
infraconstitucional, mas não por vontade própria 

do eleitor. E depois, caso o político vinculado ao 
partido de sua escolha deixe o cargo, o cidadão 
acaba por perder a sua representação para um 
outro partido de bases ideológicas diferentes. Ob-
viamente, que a vontade do eleitor não está sendo 
respeitada. 

Não é razoável permitir que uma legislação 
hierarquicamente inferior à Constituição Fe-
deral, e também editada em momento anterior 
(1985), afaste a incidência desta.

Lembre-se que a coligação se constitui ape-
nas para as eleições, com o intuito estratégico 
de melhor alcançar o quociente eleitoral, e, con-
sequentemente, assegurar um número maior de 
cadeiras a serem ocupadas pelos partidos que a 
integram. Encerrada a eleição, se desfaz a coliga-
ção. Conclui-se que não existe possibilidade de co-
ligação representar o povo durante todo o período 
de exercício do mandato, e, consequentemente, só 
pode ter os mesmos direitos dos partidos políticos 
enquanto ela (a coligação) existir.

E não se diga que com a posse do suplente 
da coligação, continua havendo representativida-
de partidária, já que o suplente é filiado a algum 
partido. De fato, continua havendo representação 
por outro Partido, mas não há representação da 
mesma parte da população que até então estava 
sendo representada. 

Se assim pudesse ser formado o pensamento, 
deveriam ser consideradas injustas as decisões 
da Justiça Eleitoral que mantiveram o mandato 
nas mãos do partido ao invés de manter na titu-
laridade de eventual candidato que se desfiliou 
e passou a integrar uma outra agremiação (infi-
delidade partidária). Pois, também nestes casos, 
haveria continuidade de representação partidá-
ria através do novo partido ao qual o candidato 
eleito se filiou.

 Fato é que não existe na figura da coligação, 
o intuito de defender a ideologia de determina-
da parcela da população. Tanto é verdade que a 
legislação permite a formação de coligações di-
versas em todas as esferas: municipal, estadual 
e presidencial. A formação da coligação é uma 
atitude meramente eleitoreira, que não guarda 
qualquer relação com o princípio da democracia 
representativa partidária. Portanto, optar em 
dar posse aos suplentes da coligação é desrespei-
tar a representação popular prevista nos artigos 
1° e 14° da CF/88.

Lembre-se, ainda, que tais fundamentos fo-
ram utilizados quando o Poder Judiciário Bra-
sileiro decidiu que os mandatos pertenciam ao 
partido e não aos candidatos. Por que então pen-
sar de forma diversa agora, quando a discussão 
envolve os mesmos motivos e interesses?

Esperamos, assim, que o Supremo Tribunal 
Federal, como instituição guardiã da Constitui-
ção Federal, proteja a o principio da democracia 
representativa partidária, dando posse aos su-
plentes dos próprios partidos, para que sejam 
respeitadas as ideologias dos próprios eleitores.

Por Paulo Afonso de Andrade Carvalho.
Advogado, Especialista em Direito Processual Civil pela 
UFBA; Professor de Direito Eleitoral e de Direito Processual 
Civil da FTC e Professor Direito Processual do Trabalho da 

Unime. Itabuna – Bahia.

1 - BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. Rio de Janeiro, FGV, 1967. P. 283.
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A posse dos suplentes e 
o princípio da democracia 
representativa partidária

O tributo é uma prestação pecuniária, 
obrigatória e decorrente de lei. É obriga-
tória, pois, a autoridade administrativa 
responsável por sua cobrança não possui 
a faculdade de omitir-se quando do exercí-
cio do ato tributacional, salvo, quando a lei 
expressamente assim o dispuser. Ademais, 
o tributo decorre da lei, pois, segundo a le-
gislação pátria, tal instituto está vinculado 
aos ditames legais, ou seja, a autoridade 
administrativa, em regra, não poderá pre-
encher com seu juízo próprio ou subjetivo o 
campo de indeterminação da lei quando da 
sua aplicação em matéria tributária.

Sob esse aspecto, a autoridade admi-
nistrativa ao constituir o crédito tributário 
através do lançamento não poderá dimi-
nuir, modificar ou extinguir a exigibilidade 
do tributo, sob pena de cometer irresponsa-
bilidade funcional.

Isso porque, dispõe o artigo 141 do CTN 
que: “O crédito tributário regularmente 
constituído somente se modifica ou extin-
gue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou 
excluída, nos casos previstos nesta lei, fora 
dos quais não podem ser dispensadas, sob 
pena de responsabilidade funcional na for-
ma da lei”.

Nesse sentido, o fisco, na pessoa da autori-
dade administrativa, não poderá adotar privi-
légios, isenções, diminuições ou extinções em 
relação à cobrança dos tributos sem que haja 
previsão legal de forma expressa. Do contrá-

rio, estará indo de encontro ao mandamento 
que a lei atribuiu ao servidor público que é 
responsável pela cobrança do tributo.

Ademais, do ponto de vista político-insti-
tucional, não seria prudente e cauteloso por 
parte do servidor público deixar de exercer 
o comando legal-tributário, sob pena de sua 
conduta ser taxada por pessoas atreladas 
a fins escusos como sendo ato de prevari-
cação. Ou seja, pessoas mal-intencionadas 
poderão atribuir a desídia administrativa 
à satisfação de interesse ou sentimento 
pessoal e, consequentemente, vincular a 
autoridade administrativa ao crime dispos-
to no artigo 319 do Código Penal. Logica-
mente, tal desdobramento é questionável, 
mas, para evitar tais dissabores vinculados 
à função público-administrativa, o melhor 
seria cumprir a lei em seu sentido estrito, 
mesmo que a ordem para deixar de exercer 
tal ato de ofício emane de pessoas hierar-
quicamente superiores na escala da admi-
nistração pública.

Tal premissa agrava-se ainda mais no 
âmbito municipal, pois, a tendência a não-
vinculação aos ditames legais torna-se mais 
corriqueira em razão da sedimentada cul-
tura do clientelismo tão comum entre as 
municipalidades.

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.

Responsabilidade 
funcional à luz do CTN

E-mail: leocoelhoadv@gmail.com 
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Os grandes vencedores do 1º Concurso 
de Artigos Jurídico – científico Desembar-
gador Sinésio Cabral, ocorrido nos dias 15 
e 16 de abril na cidade de Valença, dentro 
do III Colóquio Acadêmico: “Temas Jurí-
dicos relevantes para o Desenvolvimento 

da Costa do Dendê”, foram o professor 
universitário Leandro Alves Coelho da 
UNIME/Itabuna e a estudante de Direito 
Mariana Lopes Vila Flor, com o tema Ins-
trumentos Jurídicos de Prevenção e Com-
bate à Poluição Sonora. 

Dupla de itabunense ganha 
concurso de artigo científico

CONCURSO DE ARTIGOS
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O advogado itabunense Marcos 
Antônio Conrado Moreira, especialista 
em Direito Previdenciário, participou 
nos dias 18 e 19 de março do XV Simpó-
sio Brasileiro de Direito Previdenciário 
que foi realizado no campus da Univer-
sidade da Cidade de São Paulo (UNI-
CID). Durante os dois dias de evento, os 
palestrantes abordaram diversos temas 
relacionados com o dia-a-dia de quem 
trabalha com o Direito Previdenciário. 

Uma das palestras mais aplaudi-
das foi a do magistrado José Antonio 
Savaris, do TRF da 4ª Região, que abor-
dou um dos pontos mais debatidos no 
atual direito processual previdenciário: 
“os efeitos financeiros dos benefícios 
concedidos judicialmente”. O tema é objeto de es-
tudo do livro Direito Processual Previdenciário, 
lançado pelo magistrado recentemente pela Edi-
tora Juruá.

Já o advogado Evandro José Morello, assessor 
jurídico da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura (Contag), tratou da inscrição 
dos segurados especiais na Previdência Social. 

O auditor fiscal Salvador Marciano Pinto, pre-
sidente do Conselho de Recursos da Previdência 
Social, falou sobre o funcionamento do Conselho 
como órgão de controle jurisdicional das decisões 
do INSS, nos processos de interesse dos segurados 
e dos beneficiários da seguridade social.

O defensor público federal Jair Soares Júnior 
abordou em sua palestra o conceito de família 
para fins de benefícios sociais. “A Lei n.º 8.742/93, 
ao dispor sobre o que deve ser entendido como fa-
mília para fins de concessão do benefício de pres-
tação continuada BPC, passou de um conceito 

ampliativo, em sua redação original, para um con-
ceito restritivo, após a edição da Lei n.º 9.720/98”, 
observa.

No que tange à previdência complementar, a 
advogada Elaine Cristina Turatti falou sobre os 
aspectos gerais do sistema e perspectivas de cres-
cimento no Brasil. “Os Fundos de Pensão ocupam 
um lugar cada vez maior no cenário brasileiro e 
mundial. pilares do desenvolvimento econômico 
e social e favorecem o crescimento da economia e 
a repartição de rendas”, explica Elaine Cristina, 
que é assessora jurídica da Visão Prev Sociedade 
de Previdência Complementar, Fundo de Pensão 
do Grupo Telefonica no Brasil. 

Tradicional evento no calendário jurídico, o 
simpósio teve também as presenças do presidente 
do Conselho Federal da OAB, Ophir Cavalcante, 
do conselheiro Jefferson Kravchychyn, do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), e de professores 
renomados como Wagner Balera, e Wladimir No-
vaes Martinez. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) in-
siste em sumular questões constitucionais de 
modo a complicar ainda mais os debates e ve-
rificações dos temas da Carta Magna. 

Antiga é a controvérsia sobre qual ente polí-
tico deveria enfrentar a ação de repetição (devo-
lução) do que foi indevidamente retido na fonte 
nos moldes do imposto de renda, em especial, 
quando tal situação ocorrer com agente público.

O STJ editou, então, a Súmula 447 com o 
seguinte enunciado: “Os Estados e o Distrito 
Federal são partes legítimas na ação de res-
tituição do imposto de renda retido na fonte 
proposta por seus servidores”.

Ora, o Imposto de Renda (artigo 153, III, 
da CF/88) é tributo de competência privativa 
da União, sendo certo, assim, que somente a 
União poderá regular a matéria, até porque a 
competência ativa tributária (criar e regular 
tributos) é indelegável.

Delegável seria a capacidade ativa tribu-
tável, ou seja, a função executiva para arreca-
dar e fiscalizar tributos. Na situação posta, a 
União jamais delegou tal atribuição adminis-
trativa (quanto ao IR) aos Estados, ao Distrito 
Federal ou aos Municípios. 

Verifica-se, assim, que a referida Súmu-
la 447 adota como parâmetro a retenção dos 
entes políticos quando se trata do Imposto de 
Renda retido na fonte, do agente público, con-
forme observado nos artigos 157, I e 158, I, to-
dos da CF/88.

Ora, por complexo determinar que o ente 
político ilegítimo por rígida regra de compe-
tência (criação e regulação de tributos) pri-

vativa da União e sem qualquer delegação 
da capacidade ativa tributária (arrecadação e 
fiscalização de tributos) tenha que porventura 
“devolver recursos” que, em verdade, também 
não foi incorporado ao seu erário.

Explica-se: também por determinação 
constitucional a incorporação pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios do Imposto de 
Renda retido na fonte será compensada pela 
União por ocasião da entrega das parcelas do 
produto de arrecadação do Imposto de Renda 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(48%) dos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios (artigo 159, §1°, da CF/88).

Em linhas gerais, a referida súmula ao 
determinar a sujeição passiva dos entes po-
líticos nas ações de repetição (devolução) do 
que foi indevidamente retido do agente pú-
blico quanto ao imposto de renda contrariam 
de forma expressa as normas constitucionais 
tributárias de competência e financeiras de 
repartição. 

Em verdade, e somando as noções gerais do 
direito tributário e financeiro, os entes políticos 
serão compelidos (conforme a ora combatida Sú-
mula 447 do STJ) a “devolver” o que de fato não 
foi incorporado ao seu patrimônio. A referida Sú-
mula 447 merece, portanto, novas reflexões. 

É como pensamos!
Por J. Marcello M. Gurgel.

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e Mestre em Direito Político e Econômico 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado 
e Professor de Direito Financeiro e Tributário do Centro 
Universitário Estácio da Bahia, Universo/Salvador e da 

Unyahna/Salvador - Bahia

Súmula 447 do STJ e a restituição 
do Imposto de Renda retido 
na fonte dos Agentes Públicos

Artigo
Advogado itabunenense participa do 
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