
Com o apoio de governo 
e oposição, a CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) do 
Senado aprovou proposta de 
emenda constitucional que en-
durece as regras para a trami-
tação de medidas provisórias 
no Congresso.

O texto limita os prazos 
para a Câmara dos Deputados 
analisar as medidas provisó-

rias e mantém a permissão 
para que a MP entre em vigor 
logo depois de ser editada pelo 
Poder Executivo.Relator da 
PEC na comissão, o senador 
Aécio Neves (foto), PSDB-
MG, suavizou o texto em fa-
vor do governo para conseguir 
aprovar a PEC. 

Leia na página 07
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pela cultura”
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Direitos – Por que a AGRAL?
Ramiro Soares Aquino – Pri-

meiro pelo espaço que tínhamos na 
cidade onde não existia uma insti-
tuição do gênero, enquanto a co-irmã 
Ilhéus já tinha a sua cinquentenária 
ALI, que até nos serviu de exemplo. 

Depois pelo número relevante de in-
telectuais existentes na cidade ou a 
ela vinculados sem uma entidade da 
espécie que os pudesse congregar. E 
ainda por sua abrangência voltada 
não só para a literatura, mas para 
acolher todos aqueles que estimulam 

ou defendem a cultura regional, seja 
através dos livros ou de outras ati-
vidades como a produção cultural, o 
teatro, o cinema, a música, o jorna-
lismo, etc.

Direitos – E como é o sentimen-
to de ser chamado “imortal”?

RSA – Confesso que não gosto do 
termo. A imortalidade fica por conta 
dos exemplos dignificantes e éticos 
que podemos deixar para os pósteros. 
Prefiro ser chamado “acadêmico”.

Direitos – A Diretoria de Even-
tos que você assume a que exata-
mente se propõe?

RSA – A proposta é promover e 
apoiar grandes eventos em torno da 
nossa cultura. Muitas datas e nomes 
da nossa história cultural irão certa-
mente cair no esquecimento se não 
houver quem os lembre. Por exemplo: 
os Patronos da Academia não terão 
os seus nomes esquecidos. Já temos 
uma grade de eventos a ser cumpri-
da que certamente vai preencher essa 
lacuna.

Direitos – Depois de mais de 50 
anos da Academia de Letras de 
Ilhéus de repente Itabuna apare-
ce com duas academias. A que se 
deveu esse fato?

RSA – Na luta pela cultura acho 
que há espaço 
para todos. A 

caçula ALITA, que tem na presidên-
cia o Juiz de Direito Marcos Bandei-
ra, deve ser recebida com o sentimen-
to de boas vindas que uma entidade 
cultural merece. Defendo que vaida-
des pessoais não devam prevalecer. 
Saúdo a nova entidade, sua diretoria 
e seus acadêmicos.

Direitos – Depois de criada 
quais os próximos passos da 
AGRAL?

RSA – Na última edição o pre-
sidente Ivann Kbrebs Montenegro 
já descreveu em linhas gerais quais 
serão os próximos passos e muitos já 
foram dados. Como algumas dessas 
providências estão afetas à nossa di-
retoria, já estamos preparando a so-
lenidade de instalação, que deverá 
ocorrer ainda neste mês de maio.

Direitos – Os acadêmicos fun-
dadores tiveram a primazia de 
escolher o seu Patrono. Qual a 
cadeira e patrono do Acadêmico 
Ramiro Aquino?

RSA – Eu poderia ter escolhido 
qualquer patrono num universo de 
cerca de 100 nomes, dentre os quais 
figurava o de meu pai, José Nunes de 
Aquino, mas optei pelo nome do poeta 
itabunense José Teixeira Bastos, cuja 
cadeira é a de número 9. Ademais, 
José Bastos foi um grande amigo de 
meu pai, que onde está certamente fi-
cou feliz com a escolha.  

O entrevistado desta edição 
do Jornal DIREITOS é o 
jornalista Ramiro Soa-

res de Aquino, ou simplesmen-
te Ramiro Aquino, itabunense, 
67 anos, é jornalista, radialista, 
escritor e cerimonialista, dentre 
outras coisas (que ele prefere 
minimizar para resumir o cur-
rículo). Funcionário aposentado 
do Banco do Brasil, atualmente 
Chefe do Cerimonial da Prefei-
tura de Itabuna, fundou o Jornal 

Agora e a Revista Médico da Fa-
mília, além de ter escrito o livro 
“De Tabocas a Itabuna – 100 anos 
de imprensa”, único documento 
sobre a história da imprensa em 
Itabuna. Mais recentemente está 
no rol dos fundadores da AGRAL 
- Academia Grapiúna de Letras, 
primeira instituição do gênero 
em Itabuna, onde assume o cargo 
de Diretor de Eventos. O Jornal 
Direitos conversou com ele sobre 
a Augusta Casa acadêmica.

A proposta é promover e 
apoiar grandes eventos 
em torno da nossa cultura. 
Muitas datas e nomes da 
nossa história cultural 
irão certamente cair 
no esquecimento se não 
houver quem os lembre “

“

DECISÕES

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 Constitucio-
nal do Divórcio, de Regina 
Beatriz Tavares da Silva.

Um texto para ler e re-
fletir.

Livro da
semana!

STJ reconhece união 
estável de homossexuais

CCJ do Senado
endurece regras de 
medidas provisórias

Senado aprova projeto 
contra pedofilia na internet

Evangélicos tentam no Congresso 
limitar direitos dos gays

Montante solidário
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Mais rigor
O Supremo Tribunal da 

Índia rejeitou um pedido das 
autoridades locais que recla-
mavam penas mais rigorosas 
contra os ex-diretores de uma 
fábrica de pesticidas de Bho-
pal, cenário de um acidente 
em 1984 que causou a morte 
de milhares de pessoas, con-
ta o Jornal do Brasil. A Po-
lícia Federal apresentou um 
recurso pedindo que os sete 
acusados fossem condenados 
por homicídio culposo. A pena 
para este tipo de crime pode 
chegar a 10 anos de prisão.

Corpos alterados
Após idas e vindas de in-

formações, as autoridades 
francesas decidiram não reti-
rar do fundo do oceano todos 
os restos mortais localizados 
na última operação de busca 
das vítimas do avião da Air 
France. Em carta enviada às 
famílias dos mortos na tragé-
dia, os juízes Sykvie Zimmer-
man e Yannn Daurelle, do 
Ministério Público de Paris, 
informaram que aqueles em 

estado de decomposição mais 
avançado não serão levados 
à superfície. “Para preservar 
a dignidade e o respeito das 
infelizes vítimas e dos que os 
choram, nós tomamos a deci-
são de não resgatar os restos 
alterados demais”, justifica o 
texto. (O Globo e Correio Bra-
ziliense).

Referendo 
no Equador

O presidente do Equador, 
Rafael Correa, enfrenta uma 
apuração mais apertada do 
que se previa em duas per-
guntas cruciais incluídas no 
referendo do fim de semana: 
uma relativa a reformas no 
Judiciário e outra relativa 
aos meios de comunicação. 
Correa propôs aos equatoria-
nos a designação de novos ju-
ízes, como forma de combater 
a corrupção e a criminalida-
de. Seus adversários dizem 
que a intervenção dará a ele 
um acúmulo de poderes, e 
que isso será uma ameaça à 
democracia. 

Crime ambiental

Senado revê acordo, e Paraguai 
ganhará mais por Itaipu

Um inquérito contra o depu-
tado Romário (PSB-RJ) chegou ao 
Supremo Tribunal Federal, infor-
mam os jornais Folha de S.Paulo 
e Correio Braziliense. O ministro 
Marco Aurélio foi escolhido para 
ser relator do caso. Em março, a 
Justiça Federal do Rio enviou o 

caso ao STF porque Romário ga-
nhou foro privilegiado ao assumir 
o cargo de deputado. Em 2007, o 
ex-atacante foi acusado de crime 
ambiental por usar explosivos em 
uma encosta no terreno que pos-
sui na Ilha de Jorge, em Angra 
dos Reis (RJ).

O Senado aprovou acordo 
entre Brasil e Paraguai que tri-
plica o valor pago pelo governo 
brasileiro ao país vizinho pela 
energia da hidrelétrica da usi-

na de Itaipu não utilizada pelos 
paraguaios. O projeto amplia os 
valores que estão estabelecidos 
no Tratado de Itaipu, firmado 
pelos dois países. 

Direito
Internacional

Na maioria das nações de-
senvolvidas o envelhecimento da 
população deixou de se uma pre-
ocupação individual, e promover 
o bem-estar dos idosos são uma 
tarefa do Estado, como reconheci-
mento de toda a sociedade àqueles 
que contribuíram para construção 
de seu país. No Brasil esta distor-
ção é visível e severa, pois, se vê 
cotidianamente nos noticiários 
os valores altíssimos ganhos por 
servidores regidos por regimes 
próprios e os demais brasileiros 
regidos pelo regime geral, ao se 
aposentar receber uma renda in-
suficiente para sua sobrevivência.

A Lei nº. 10.741 de 01 de Ou-
tubro de 2003, também conhecida 
como “Estatuto do Idoso”, em seu 
capítulo VII, trata da Previdência 
Social, definindo nos artigos 29 
a 32, alguns privilégios que dife-
renciam o idoso dos demais segu-
rados da Previdência Social, em 
especial o que dispõe o artigo 30: 
“a perda da condição de segurado 
não será considerada para conces-
são da aposentadoria por idade, 
desde que a pessoa conte com, no 
mínimo o tempo de contribuição 
correspondente aos exigido para 
efeito de carência na data do re-
querimento do benefício”.

Este dispositivo contido no Es-
tatuto do Idoso, esta possibilitando 
ao idoso rural ter acesso a aposen-
tadoria por idade, na via judicial, 
pois na via administrativo muitos 
dos idosos que laborou na atividade 

agrícola, que apesar de ter a carên-
cia exigida e o fator etário, tinham 
seus benefícios indeferidos porque 
não estavam exercendo a ativida-
de no momento do requerimento, 
seja pelo desemprego ou por saú-
de, que nessa condição perderam a 
qualidade de segurado.

Com relação à Assistência So-
cial, a Lei Maior em seu artigo 203, 
determina que esta seja prestada 
a quem dela necessitar, indepen-
dentemente da contribuição à Se-
guridade Social. Diante disso, os 
benefícios de caráter assistencial 
têm natureza não contributiva, 
possuindo dentre seus objetivos 
a proteção à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso, mediante o 
pagamento de um salário mínimo, 
desde que preenchidos os requisi-
tos elencados na legislação que 
regula a matéria. Trata-se, assim, 
de um benefício de prestação con-
tinuada, destinado ao idoso e o de-
ficiente sem condições de se man-
ter, ou ser mantido pela família.

Inicialmente o idoso para fa-
zer jus a este benefício, segundo o 
dispositivo contido na Lei nº. 8.742 
de 1993 tinham que ter a idade 
igual ou superior a 70 (setenta) 
anos, entretanto, com a vigência 
do “Estatuto do Idoso”, essa idade 
foi reduzida para 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade.

Ainda em relação ao Benefício 
Assistencial ao Idoso, o Estatuto no 
parágrafo único, do artigo 34, qual 
seja: “o benefício já concedido a qual-

quer membro da família nos termos 
do caput não será computado para 
fins do cálculo da renda familiar per 
capita a que se refere a LOAS”. 

Na prática, isso significa dizer, 
que o idoso homem ou mulher que 
esteja gozando de um Benefício As-
sistencial ao Idoso, ou Aposentado-
ria por Idade no valor de um salário 
mínimo, esta renda não mais faz 
parte da renda per capita do grupo 
familiar, abrindo a possibilidade, 
assim, ao cônjuge (a) ou compa-
nheiro (a) ter acesso, também, ao 
Benefício Assistencial ao idoso, pre-
enchendo o requisito etário.

O Estatuto do Idoso modificou 
muito a situação do idoso em todas 
as áreas, em especial no que se re-
fere à Seguridade Social, ou seja, 
Previdência Social e Assistência 
Social, abrindo a possibilidade a 
muitos idosos a terem acesso a estes 
benefícios, o que melhora um pouco 
a qualidade de vida, uma vez que 
esta renda vinda destes benefícios 
tem o caráter alimentar, destinada 
a subsistência dos mesmos.

É certo, visível, que muitos 
dos idosos encontram resistência 
na Autarquia Previdenciária para 
concessão destes benefícios, entre-
tanto, na via judicial que estará 
analisando o pleito destes idosos, 
em sintonia com a legislação vigen-
te, esse direito será reconhecido.

Por Marcos Antônio 
Conrado Moreira. 

          Advogado. Especialista em Advocacia 
Previdenciária. Itabuna – Bahia.

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Direito
Previdenciário

O idoso e a Previdência Social

Crime de guerra
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, um tribunal alemão 

condenou John Demjanjuk a cinco anos de prisão por sua par-
ticipação no assassinato de 27,9 mil judeus no campo de con-
centração nazista de Sobibor. Seus advogados irão recorrer da 
sentença. O tribunal de Munique decidiu que Demjanjuk, de 91 
anos, foi cúmplice no assassinato em massa quando era guarda 
de segurança do campo de Sobibor, na Polônia, durante a Segun-
da Guerra Mundial.
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O ministro da Justiça, Edu-
ardo Cardozo, se comprometeu a 
ajudar a Ordem dos Advogados 
do Brasil com o Projeto de Lei 
Complementar 83/2008, já apro-
vado na Câmara dos Deputados 
e em tramitação no Senado Fe-
deral. A proposta criminaliza 

ofensa às prerrogativas dos ad-
vogados. O pedido de apoio par-
tiu do presidente da Comissão 
de Prerrogativas da OAB-SP, 
Antonio Ruiz Filho, no II En-
contro Regional da Associação 
dos Advogados de São Paulo 
(AASP).

A Câmara dos Deputados 
pode votar até o fim do mês um 
projeto que proíbe a cobrança de 
estacionamento em shoppings, 
hipermercados e aeroportos, en-
tre outros estabelecimentos de 
prestação de serviços.  O proje-

to, apresentado pelo deputado 
João Paulo Cunha (PT-SP) há 14 
anos, rodou por várias comissões 
no Legislativo, recebeu dezenas 
de apensos e chegou a entrar 
na pauta da CCJ, mas não foi 
apreciado por falta de quorum. 

De acordo com a colunista Môni-
ca Bergamo, do jornal Folha de 
S.Paulo, a proposta prevê que 
os clientes estacionem por até 
quatro horas de graça — desde 
que façam compras ou utilizem 
os serviços oferecidos.

A corregedora nacional de 
Justiça, ministra Eliana Cal-
mon, defendeu que a pena de 
prisão seja imputada apenas 
aos condenados que não têm 
condições de conviver em so-
ciedade. Ela tratou do assunto, 
na última 12, no II Workshop 
sobre o Sistema Penitenciá-

rio Federal. Segundo a minis-
tra, a superlotação carcerária 
ocorre, em parte, porque o país 
não tem a cultura de adoção 
de penas alternativas, que, na 
sua opinião, são eficazes na 
reinserção social dos apena-
dos. “Nosso sistema carcerá-
rio está sucateado, com uma 

superlotação que prejudica a 
recuperação dos presos. É pre-
ciso desinchar o sistema. Hoje, 
alguém que cometeu um crime 
de menor gravidade é levado 
para um presídio superlotado, 
em precárias condições, e sai 
de lá bem pior do que entrou”, 
afirmou a ministra.

O Jornal do Brasil noti-
cia que na tentativa de agi-
lizar os processos judiciais, 
o Tribunal Regional do Tra-
balho da 8ª Região (Pará e 
Amapá) permitirá, a partir 
de outubro, que o pagamento 

de ações conciliatórias seja 
feito por cartão de débito ou 
crédito, num projeto-piloto 
em parceria com o Conselho 
Nacional de Justiça. Tudo 
nas próprias salas de audi-
ência. A Justiça do Trabalho 

será a primeira a contar com 
o serviço. O CNJ está auxi-
liando os TRTs na implanta-
ção das máquinas de cartão 
e pretende estender a inicia-
tiva para todo o Judiciário 
brasileiro até 2012.

         Apesar de o tema de 
direitos humanos ser uma 
das prioridades do governo 
federal, em 2011 os projetos 
do órgão responsável pelas 
principais políticas da área 
receberão R$ 13,5 milhões 

a menos do que no ano pas-
sado, contam os jornais Fo-
lha de S.Paulo e Jornal do 
Brasil. A Lei Orçamentária 
Anual, aprovada em feve-
reiro, estabeleceu que a Se-
cretaria Especial de Direitos 

Humanos terá orçamento de 
R$ 228 milhões, sendo R$ 15 
milhões em reserva de con-
tingência — verba prevista 
sem destino especificado, li-
berada de acordo com a ar-
recadação.

Eduardo Cardozo apoiará 
defesa de prerrogativas

Estacionamento grátis

Eliana Calmon defende 
penas alternativas em evento

Máquinas de cartão

Corte de gastos

Questão de extrema relevância 
no Direito do Trabalho é a atinen-
te ao conteúdo do Princípio da Ir-
renunciabilidade ou Indisponibili-
dade, adotado expressamente por 
diversos países, inclusive o Brasil. 
Por um lado, envolve interesses 
diretos e por que não dizer perso-
nalíssimos dos trabalhadores; por 
outro lado, diz respeito às limita-
ções impostas aos empregadores, 
detentores de posição hierárquica 
e economicamente superior aos 
seus subordinados.

O referido princípio emerge em 
uma realidade cujos direitos dos 
trabalhadores encontram-se cada 
vez mais limitativos e, apesar de 
todos os esforços e indignação da 
classe trabalhadora, o combate à 
chamada flexibilização do direi-
to do trabalho não é tarefa fácil, 
exigindo o engajamento e a parti-
cipação ativa dos trabalhadores, 
entidades de classe representati-
vas e até da sociedade.

Ressalte-se ainda que o prin-
cípio da irrenunciabilidade ou 
indisponibilidade vem encon-
trando barreiras para se efetivar 
não apenas nos países conside-
rados politicamente ditatoriais 
ou subdesenvolvidos financeira-
mente. Ao contrário, trata-se de 
um problema geral que atinge 
ricos e pobres, democracias e di-
taduras.

Sob este aspecto, são constan-
tes as discussões acerca da pos-
sibilidade de flexibilização das 
normas trabalhistas protetivas. 
No entanto, o Princípio da Irre-
nunciabilidade ou Indisponibili-
dade, que é aquele “em razão do 
qual o trabalhador não pode abrir 
mão dos direitos que lhe são con-
feridos pelas normas jurídicas”, 
(NASCIMENTO, 2007, p. 370), 
vem exatamente buscar a efetiva-
ção de um piso mínimo de direitos 
e garantias do empregado.

Assim sendo, partindo-se da 
ideia de um vício de consentimen-
to presumido, a partir do momen-
to em que o empregado transige 
com o empregador acerca dos seus 
direitos durante o curso da rela-
ção de trabalho, emerge a rele-
vância do assunto, cuja dimensão 
é bastante ampla.

Dentre diversos problemas que 
o Princípio da Irrenunciabilida-
de ou Indisponibilidade enfrenta 
para se efetivar está o choque com 
os novos ideais da flexibilização 
do Direito do Trabalho.

Não obstante as novas ideias 
de flexibilização, outro entrave 
à efetivação plena do princípio 
da irrenunciabilidade ou indis-
ponibilidade, refere-se à gran-
de massa de desempregados no 
país, que faz com que a oferta de 
mão-de-obra aumente, de modo 
que aqueles trabalhadores que 
estejam empregados acabem por 
renunciar a direitos básicos e, a 
princípio, indisponíveis, sob pena 
de perderem seus empregos para 
tantos outros que aguardam uma 
oportunidade.

No entanto, apesar das dificul-
dades, é preciso reconhecer que o 
princípio ora em comento decorre 
de normas imperativas do Esta-
do, sendo, portanto, de ordem pú-
blica, legitimando a intervenção 
estatal nas relações privadas de 
trabalho.

Neste passo, consiste em 
grande avanço a previsão deste 
princípio no ordenamento jurí-
dico brasileiro, que é veemen-
temente defendido pelos tra-
balhadores e suas respectivas 
entidades de classe, travando 
verdadeiro embate com as tenta-
tivas de flexibilização do Direito 
do Trabalho.

Ante a toda argumentação, 
verifica-se que o princípio da ir-
renunciabilidade ou indisponibili-
dade é “uma faca de dois gumes”, 
através do qual se extrai o lado 
benéfico, que visa à proteção de 
direitos básicos dos trabalhado-
res, hipossuficientes na relação 
contratual de emprego, na busca 
da diminuição das desigualdades, 
bem como a reafirmação da valo-
rização da sua força de trabalho, 
reconhecendo-a como parte da 
dignidade da pessoa humana.

Mas também se extrai o lado 
negativo, que consiste exatamente 
no embate com os empregadores e 
seus ideais de flexibilização, na 
busca incessante pelo lucro, que 
restringem ao máximo os direitos 
dos trabalhadores, limitando as 
ofertas de emprego.

Assim, pode-se dizer que o 
Princípio da irrenunciabilidade 
ou indisponibilidade, apesar de 
possuir cunho eminentemente 
protetivo, ainda se encontra sob 
um manto obscuro quanto aos 
seus reais efeitos para a classe 
trabalhadora.

Por Silvana Gomes da Silva.
Advogada e Pós-graduada em Direito do Trabalho e 

Processo do Trabalho. Itabuna - Bahia.

Princípio da 
irrenunciabilidade ou 
indisponibilidade dos 
direitos do trabalhador

Direito do Trabalho
E-mail: silvana.advogada@yahoo.com.br 



STJ reconhece união estável de homossexuais

Adiado de novo

A maioria da 2ª Seção do Supe-
rior Tribunal de Justiça confirmou 
o entendimento da ministra Nancy 
Andrighi e reconheceu o status de 
união estável aos relacionamentos 
homoafetivos com base em leis in-
fraconstitucionais. Para a relato-
ra, as uniões de pessoas de mesmo 
sexo se baseiam nos mesmos prin-
cípios sociais e afetivos das rela-
ções heterossexuais. Negar tutela 
jurídica à família constituída com 
base nesses mesmos fundamentos 
seria uma violação da dignidade da 
pessoa humana. A decisão confir-
ma a partilha de bens determina-
da pelo Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul com base nas regras 
do Direito de Família.

“A ausência de previsão legal 
jamais pode servir de pretexto 
para decisões omissas, ou, ainda, 

calcadas em raciocínios preconcei-
tuosos, evitando, assim, que seja 
negado o direito à felicidade da 
pessoa humana”, afirmou a relato-
ra. Ela destacou que a questão não 
é de caráter constitucional, mas le-
gal, o que permite sua apreciação 
pelo STJ, independente de vincula-
ção ao Supremo Tribunal Federal. 
A Constituição Federal apenas não 
proíbe a equiparação da união ho-
moafetiva à união estável.

Na semana passada, o Supremo 
equiparou as uniões entre pessoas 
do mesmo sexo às uniões estáveis 
entre homem e mulher, conforme 
está escrito no texto constitucio-
nal.

Segundo a ministra, “a nega-
ção aos casais homossexuais dos 
efeitos inerentes ao reconhecimen-
to da união estável impossibilita 

a realização de dois dos objetivos 
fundamentais de nossa ordem jurí-
dica, que é a erradicação da margi-
nalização e a promoção do bem de 
todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.

Para a relatora, enquanto a lei 
civil não regular as novas estrutu-
ras de convívio, o Judiciário não 
pode ignorar os que batem às suas 
portas. A tutela jurisdicional deve 
ser prestada com base nas leis vi-
gentes e nos parâmetros humani-
tários “que norteiam não só o di-
reito constitucional brasileiro, mas 
a maioria dos ordenamentos jurídi-
cos existentes no mundo”.

Em fevereiro, o voto da minis-
tra foi seguido pelos ministros Aldir 
Passarinho Junior, João Otávio de 
Noronha e Luis Felipe Salomão. O 

Uma rebelião na 
base aliada levou o go-
verno a adiar a votação 
do Código Florestal para 
a semana que vem, con-
tam os jornais Diário do 
Nordeste, Correio Brazi-
liense, Jornal do Brasil 
e O Estado de S. Paulo. 
Apesar de passar o dia 
em intensas negocia-
ções sobre o novo texto, 

os líderes aliados foram 
surpreendidos pela ban-
cada ruralista que tinha 
votos para derrotar pro-
posta do Palácio do Pla-
nalto que prevê a edição 
de decreto presidencial 
para definir quais as ati-
vidades agrícolas podem 
ser exploradas nas Áre-
as de Preservação Per-
manente.
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DECISÕES

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.

Livro da semana!

“O juiz moderno há de compreender que 
deve ter participação efetiva no processo. 

Deve suplantar o mito da neutralidade, 
concebido pelo direito liberal, e assumir 

crítico e orgânico que a sociedade está a lhe 
exigir, na perspectiva da democracia.

Pedro Manoel Abreu, Desembargador 
de Justiça de Santa Catarina

julgamento foi interrom-
pido pelo ministro Raul 
Araújo, que na sessão 
desta quarta-feira (11/5) 
aplicou o entendimento do 
Supremo Tribunal Fede-
ral, por causa de seu efei-
to vinculante. O entendi-

mento do ministro Raul 
Araújo foi seguido pela 
ministra Isabel Gallotti. 
O ministro Sidnei Beneti 
também observou o efeito 
vinculante para alterar 
seu voto anterior. (Ascom 
do STJ). 
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Direito Internacional
1- Pierre de Oliveira nasceu na França, 

filho de pai brasileiro (que à época 
se encontrava em viagem privada 
de estudos) e mãe francesa. Viveu 
até os 25 anos em Paris, onde se 
formou em análise de sistemas e 
se pós-graduou em segurança de 
rede. Em 2007, Pierre foi convida-
do por uma universidade brasileira 
para fazer parte de um projeto de 
pesquisa destinado a desenvolver 
um sistema de segurança para uso 
de instituições financeiras. Embo-
ra viajasse com frequência para a 
França, Pierre passou a residir no 
Brasil, optando, em 2008, pela na-
cionalidade brasileira. No início de 
2010, uma investigação conjunta 
entre as polícias brasileira e fran-
cesa descobriu que Pierre fez par-
te, no passado, de uma quadrilha 
internacional de hackers. Detido 
em São Paulo, ele confessou que, 
entre 2004 e 2005, quando ain-
da vivia em Paris, invadiu mais 
de uma vez a rede de um grande 
banco francês, desviando recursos 
para contas localizadas em paraí-
sos fiscais.

Com relação ao caso hipotético 
acima, é correto afirmar que

a) se a França assim requerer, Pierre 
poderá ser extraditado, pois come-
teu crime comum sujeito à jurisdi-
ção francesa antes de optar pela 
nacionalidade brasileira.

b) a critério do Ministério da Justiça, 
Pierre poderá ser expulso do territó-
rio nacional pelo crime cometido no 
exterior antes do processo de aquisi-
ção da nacionalidade, a menos que 
tenha filho brasileiro que, compro-
vadamente, esteja sob sua guarda e 
dele dependa economicamente.

c) Pierre poderá ser deportado para 
a França, a menos que peça asilo 
político.

d) Pierre não poderá ser extraditado, 
expulso ou deportado em qualquer 
hipótese.

   
2- A Conferência de Bretton Woo-

ds (1944), realizada no ocaso 
da Segunda Guerra Mundial, é 
considerada um marco na his-
tória do Direito Internacional 
no século XX porque

a) estabeleceu as bases do sistema 
econômico e financeiro internacio-
nal, por meio da criação do Banco 
Mundial - BIRD, do Fundo Mo-
netário Internacional - FMI e do 
Acordo Geral de Tarifas Aduanei-
ras e Comércio - GATT.

b) inaugurou uma nova etapa na co-
operação política internacional 
ao extinguir a Liga das Nações e 
transferir a Corte Internacional de 
Justiça para a estrutura da então 
recém-criada Organização das Na-
ções Unidas - ONU.

c) criou o sistema internacional de 
proteção aos direitos humanos, 
a partir da adoção da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos e do Pacto Inter-
nacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais.

d) criou o Tribunal de Nuremberg, 
corte ad hoc responsável pelo jul-
gamento dos principais comandan-
tes nazistas e seus colaboradores 
diretos pelos crimes de guerra co-
metidos durante a Segunda Guer-
ra Mundial.

   
3- Em junho de 2009, uma construto-

ra brasileira assina, na Cidade do 
Cabo, África do Sul, contrato de 
empreitada com uma empresa lo-
cal, tendo por objeto a duplicação 
de um trecho da rodovia que liga a 
Cidade do Cabo à capital do país, 
Pretória. As contratantes elegem o 
foro da comarca de São Paulo para 
dirimir eventuais dúvidas. Um ano 
depois, as partes se desentendem 
quanto aos critérios técnicos de me-
dição das obras e não conseguem 
chegar a uma solução amigável. A 
construtora brasileira decide, en-
tão, ajuizar, na justiça paulista, 
uma ação rescisória com o objetivo 
de colocar termo ao contrato.

Com relação ao caso hipotético 
acima, é correto afirmar que

a) o Poder Judiciário brasileiro não 
é competente para conhecer e jul-
gar a lide, pois o foro para dirimir 
questões em matéria contratual é 
necessariamente o do local onde o 
contrato é assinado.

b) o juiz brasileiro poderá conhecer 
e julgar a lide, mas deverá basear 
sua decisão na legislação sul-afri-
cana, pois os contratos se regem 
pela lei do local de sua assinatura.

c) o juiz brasileiro poderá conhecer e 
julgar a lide, mas deverá basear sua 
decisão na legislação brasileira, pois 
um juiz brasileiro não pode ser obri-
gado a aplicar leis estrangeiras.

d) o juiz brasileiro poderá conhecer 
e julgar a lide, mas deverá se ba-
sear na legislação brasileira, pois 
em litígios envolvendo brasileiros 
e estrangeiros aplica-se a lex fori.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO ABRIL DE 2011: 1- A; 2 - C; 3- D e 4- B

Evangélicos tentam no Congresso 
limitar direitos dos gays

Código Florestal gera crise 
na base aliada do governo

Numa ofensiva contra a 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal de reconhecer 
a união civil entre homos-
sexuais, a bancada evangé-
lica do Congresso se articu-
la para aprovar propostas 
que limitam os direitos dos 
gays. Ontem, após protestos 
dos evangélicos, a Comis-
são de Direitos Humanos 
do Senado adiou a votação 

do projeto que criminaliza a 
homofia.

Os religiosos argumen-
tam que a decisão do STF 
fere a Constituição, que re-
conhece a união civil home-
mulher.

Vice-presidente da 
Frente Parlamentar Evan-
gélica, o deputado Anthony 
Garotinho (PR-RJ) disse 
que o grupo pretende apre-

sentar projeto de decreto 
legislativo para anular a 
decisão do Supremo. “Pelo 
texto, o Legislativo poderá 
sustar atos normativos do 
Judiciário quando for ve-
rificada sua inconteste in-
constitucionalidade”, afir-
mou Garotinho.

Os evangélicos ainda que-
rem apresentar projeto que 
sugere plebiscito a respeito. 

A suspensão da votação do Código Flo-
restal explicitou, na madrugada de ontem, 
a dissonância interna do PT e expôs uma 
crise com o PMDB, principal aliado do go-
verno Dilma Rousseff.

Em descompasso com o Planalto, a base 
ameaça emperrar a votação da medida pro-
visória que agiliza a contratação de obras 

destinadas à realização da Copa e da Olim-
píada no Brasil. Sob o risco de derrota, o go-
verno interrompeu a votação do Código Flo-
restal em plena discussão. Para evitar que 
o fracasso se consumasse, o líder do PMDB 
na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), 
se comprometeu a não votar mais nada an-
tes da conclusão do Código. 

Pensar em violência doméstica é 
forçadamente pensar em violência con-
tra a mulher. Especialmente à dona de 
casa, mãe de família, responsável pela 
criação e educação familiar que, pelas 
deficiências que a própria sociedade 
impõe,  muitas vezes acaba sendo colo-
cada numa posição inferior ao homem. 
Infelizmente, essa é a verdade!

 Pensar em violência doméstica 
é pensar que não se trata de modismo, 
de uma prática delitiva atual e corri-
queira. Pensar em violência doméstica 
é pensar num comportamento arraiga-
do, de origem histórica e fundamenta-
da na religião e na cultura. Tal práti-
ca fere os princípios básicos tutelados 
pela Constituição Federal, mas ainda 
assim é uma realidade que poucos acei-
tam, ou querem aceitar.  

 A Lei Maria da Penha (Lei 
11340/2006), que regulamenta sanções 
mais rigorosas com condutas de violên-
cia doméstica contra as mulheres, sur-
giu num momento histórico importante 
e com base constitucional latente, mas 
por si só não resolve o mal. Alterou o 
Código Penal e possibilitou que agres-
sores fossem presos em flagrante ou 
tivessem prisão preventiva decretada, 
o que não era possível até então, mas 
não chega a todas por um único e es-

tarrecedor problema: o medo que as 
mulheres ainda têm de denunciar seus 
parceiros. 

 A lei ainda acabou com penali-
dades como o pagamento de multas e 
cestas básicas, tendo a pena agrava-
da com detenção de seis meses a três 
anos. Foi, sem dúvidas, uma conquista 
para as mulheres, mas não uma vitó-
ria. Além de a sua efetividade estar 
comprometida, pois são repressivas, 
restritivas, ou protetivas e, no enten-
der de muitos, estarem politicamente 
inadequadas, contam ainda com outros 
fatores: o silêncio daquelas que são 
abusadas e/ou violentadas. 

Geralmente elas têm a consciência 
de que o Estado não oferece a prote-
ção adequada e devida pós-denúncia, e 
isso acaba fazendo com que muitas se 
submetam a uma vida de humilhação e 
violência por anos. E é o descrédito na 
efetividade da segurança pública que 
nos faz enxergar a Lei Maria da Penha 
como mais uma, dentre tantas, parcial-
mente ineficazes. 

Por Manuela Berbert. 
Formada em Comunicação Social com habilitação em Publi-
cidade e Propaganda, pós-graduada em Docência do Ensino 
Superior, Jornalista, Colunista Social, e Acadêmica de Direi-

to. Itabuna – Bahia

O Estado e a 
conduta delitiva 
contra a mulher

E-mail: manuelaberbert@yahoo.com.br 
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A homossexualidade, diferentemen-
te do sentido que lhe é atribuído, não se 
assemelha, nem se equipara a patologia e 
sim à opção sexual. Destarte, deve ser res-
peitada, à luz do princípio constitucional 
da igualdade da pessoa humana previsto 
no Art.5º da Constituição Federal e da dig-
nidade, fundamento formador do Estado 
Democrático de Direito com previsão no 
Art.1º do mesmo Diploma Legal. 

A igualdade a que se refere a Consti-
tuição é a igualdade material, abrangendo 
a esfera política,social, religiosa,inclusive 
sexual, ou seja,  igualdade de todos en-
quanto pessoas, seres dotados de persona-
lidade, adquirida desde o nascimento com 
vida.É o caso do nascituro.

Consoante a Nossa Carta Magna a 
preservação dos direitos do homem, pes-
soa física, prescinde de capacidade, sen-
do suficiente o atributo personalidade, 
de acordo com a teoria natalista adotada 
pelo Código Civil Brasileiro e que defende 
a aquisição da personalidade desde o nas-
cimento com vida.

Portanto, qualquer forma de discrimi-
nação ofende notoriamente o principio da 
isonomia e a dignidade da pessoa huma-
na assegurados por lei, não condiciona-
dos a pressupostos, como a opção sexual 
ou qualquer outro que limite as garantias 
Constitucionais. Por conseguinte, qual-
quer  negação à concessão dos direitos 
aos homossexuais,uma vez cedidos aos 
casais hetero é no mínimo contraditório 
e paradoxal.

Ademais,considerando a sociedade 
livre, justa e solidária, conforme prevê 
o Art.3º, caput e inciso I, há um parado-
xo nessa afirmação, já que em conflito 
com o contexto social em que estamos 
inseridos,uma vez que sociedade livre, jus-
ta e solidária é aquela isenta de preconcei-
tos, sendo imprescindível a ponderação  de 

valores e a aplicação da norma social ao 
caso concreto, visando sempre o exercício 
do altruísmo. 

Aparentemente, no Art.1514 do Código 
Civil, o legislador não deixou margem para 
outra interpretação, senão a de que o casa-
mento válido é o realizado entre homem 
e mulher.Por outro lado, o legislador não 
proibiu o reconhecimento do casamento ou 
da união estável entre homossexuais.

 Quanto aos dogmas religiosos, Impor-
tante salientar que não importa o credo do 
julgador, pois o Estado é laico, e interpre-
tar de modo diverso contraria o preceito 
Constitucional de liberdade de crença, di-
reito protegido e assegurado pelo Estado. 

Por esta razão maior, a decisão do STF 
consagrada na quinta feira dia 5 de maio 
de 2011 será um marco histórico, verda-
deira ruptura de paradigmas..O acórdão 
decidido em unanimidade pelo STF re-
presenta o avanço contra o preconceito 
e a discriminação evidenciados no Art.3º 
da CF, inciso IV e põe fim aos conflitos de 
competência,de modo que as ações rela-
tivas à união homoafetiva serão julgadas 
pela Vara de família,sem qualquer óbice.

Logo, haverá evolução na esfera cí-
vel e penal, pois nesta seara espera-se 
pela aprovação do projeto de lei que visa 
à tipificação da conduta homofóbica. Por 
fim,cite-se a celébre Maria Berenice Dias 
segundo a qual o reconhecimento desses 
direitos significa reconhecer o direito à di-
ferença.No mesmo sentido, o memorável 
Ruy Barbosa, segundo o qual o principio 
da igualdade consiste em “tratar igual-
mente os iguais e desigualmente os desi-
guais na medida de sua desigualdade” o 
que configura o real Estado democrático 
de Direito.

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

Unisul. Itabuna - Bahia.

O direito dos homoafetivos 
em conflito com a norma até 
o advento da Súmula do STF

E-mail: daymelsinha@hotmail.com

Licitação simplificada para obra da 
Copa aumenta chance de desvios, diz MPF
O MPF (Ministério Público Federal) 

é contra a aprovação da medida provi-
sória que permitirá ao governo o uso de 
licitações simplificadas para acelerar as 
obras da Copa do Mundo de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos de 2016. Segundo nota 
técnica elaborada pelo grupo de trabalho 
do MPF sobre a Copa, o chamado RDC 
(Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas) “é uma cláusula intoleravel-
mente aberta” que aumenta a possibili-

dade de “grandes desvios de verbas pú-
blicas”.

Para os procuradores da República 
que assinam o estudo enviado ao Con-
gresso, o novo regime de licitação dará 
ao governo o “o poder de definir ou es-
colher, com base em critério de elevado 
subjetivismo, o regime jurídico da licita-
ção pública”, violando os princípios cons-
titucionais da isonomia e da moralidade 
administrativa.

A expressão “paternidade responsá-
vel” surgiu há pouco, porém com força in-
tensa no âmbito do Direito de Família. Os 
pais são convocados para participar cada 
vez mais das relações familiares. O con-
torno cada vez mais humanista que esse 
ramo do direito vem tomando exige que a 
paternidade seja cada vez mais exercida 
em relação aos filhos. É determinação le-
gal que pai e mãe sejam responsáveis por 
seus filhos, porém, a realidade nos mostra, 
com frequência, um deles ignorando seus 
deveres.

Felizmente, foi-se o tempo em que 
filhos de pais separados somente pleite-
avam a pensão alimentícia. Até antigas 
propagandas já pregavam que “não basta 
ser pai”. Pai é aquele que deve acompa-
nhar o crescimento físico e emocional de 
seus filhos. E também deve ser aquele que 
ama e nutre intenso afeto por eles. Mas, 
isso muitas vezes não acontece. 

Da mesma forma como existem deve-
res, existem direitos dos pais em relação a 
seus filhos. Apesar de ser fundamental para 
as crianças a presença dos pais, o cotidiano 
nos mostra que isso nem sempre é possível. 
As pesquisas mais recentes indicam que 
em 92% dos casos de separação ou divórcio, 
são as mães que ficam com a guarda dos 
filhos. De fato, até uma determinada idade 
da criança, é isso que nos parece mais sen-
sato por uma série de motivos, desde que 
haja a presença constante do pai.

Desde sempre ouvimos falar de pais 
que não cumprem com suas obrigações 
em relação aos filhos. Porém, mais re-
centemente, passamos a nos deparar 
com situações nas quais o pai, apesar do 
cumprimento integral de suas obrigações 
financeiras, é processado por seu filho por 
abandono afetivo. O pai que paga pontual-
mente uma pensão digna e assume todas 
as suas obrigações financeiras, pode cau-
sar danos se abandonar emocional e psico-
logicamente o filho. Não cabe neste texto 
discutir se um pai é obrigado a amar seu 
filho, se o amor não é natural, espontâneo. 
O terreno é pantanoso e gera polêmica 
inesgotável. Fica uma pergunta instigan-
te: o pai é obrigado a amar seu filho?

Porém, é preciso que entre em cena 
a maternidade responsável, da qual pou-
co ou nada se fala. Mães também podem 
agir de forma irresponsável em relação a 
eles, entretanto, pelo fato de a maternida-
de ser tida como algo até mesmo sagrado, 
fica distante de nós a exigência da práti-
ca da maternidade responsável. E da ir-
responsabilidade materna pode decorrer 
a desistência de alguns pais em relação a 
seus filhos.

A maternidade irresponsável é fato 
e pode causar tantos prejuízos aos filhos 
quanto a paternidade irresponsável, mas 
essa concepção é afastada diante da ima-
gem da mãe protetora, quase santificada. 
Mães podem causar prejuízos emocionais 
e psicológicos intensos a seus filhos. Pais 
que exercem a paternidade responsável, 
que arcam com todos os seus deveres e 
querem exercer plenamente o direito de 
amar seu filho, podem ser alvo do rancor 
e da inconsequência da mãe, da tal irres-
ponsabilidade materna.

Muitos pais não visitam seus filhos 

porque não querem, porque não têm inte-
resse em manter os laços de amor, man-
tendo apenas os biológicos, impossíveis 
de serem desfeitos. Mas existem pais que 
veem rompidos os laços de afeto por ma-
nobras da mãe, que usa como arma para 
agredi-los os seus próprios filhos. Se exis-
tem leis para compelir os pais ao pagamen-
to da pensão alimentícia, ainda não existem 
leis que façam com que algumas mães não 
violentem psicológica e emocionalmente, 
às vezes de forma irreversível, seus filhos. 
Mães que impedem que seus filhos vejam 
os pais, que dizem às crianças que seu pai 
não foi buscá-las para o final de semana 
juntos, quando na realidade o pai passou 
o final de semana preocupado com seu fi-
lho que estava doente, segundo lhes disse a 
mãe. Mulheres que dizem a seus filhos que 
o pai não lhes paga pensão alimentícia, que 
o pai não os ama. Mães que chegam a fazer 
falsas denúncias contra o pai por abuso se-
xual de seu próprio filho.

Muitos pais, aos quais nos referimos 
como irresponsáveis, na realidade o são 
em decorrência dessas e muitas outras 
piores manobras das mães.

Criou-se, para dar um pouco de alento 
aos pais, a guarda compartilhada – insti-
tuto que deveria conceder-lhes o direito de 
ter seus filhos em sua companhia e partici-
par ativamente da educação, crescimento 
e desenvolvimento, ou seja, de estar mais 
próximos de seus filhos. Nossos tribunais 
não aceitaram a lei com o objetivo para o 
qual ela foi criada. Para a maior parte de 
nossos julgadores, a guarda compartilha-
da somente pode ser exercida por casais 
que mantêm um bom relacionamento. 
Mas os casais que se relacionam bem após 
a separação, os casais sensatos, exercem 
a guarda compartilhada espontaneamen-
te. Se depender da forma como vem sendo 
vista a guarda compartilhada pelos julga-
dores, os pais e seus filhos permanecerão 
vítimas das mães irresponsáveis.

Surge, agora, mais uma tentativa de 
proteger os pais para que eles possam 
proteger seus filhos: a possibilidade de lei 
que criminaliza os pais que promoverem 
a alienação parental. As alienadoras são 
as mães, já que na maior parte das vezes 
é delas a guarda, e parecem não ter cons-
ciência de que as vítimas são os filhos. São 
mães irresponsáveis. Algumas vezes atin-
gem seu intento de forma tão eficaz que os 
pais simplesmente desistem de lutar por 
seus filhos. 

Os pais agora depositam esperanças 
na lei da alienação parental, que tam-
bém não trará tudo o que se espera dela. 
É possível obrigar um pai a pagar pen-
são alimentícia, através do aceno com 
um mandado de prisão. Mas, contra uma 
mãe alienadora também deverá haver um 
instrumento de igual força e poder – sob 
pena de ver aqueles que desejam exercer a 
paternidade responsável serem vítimas de 
mães irresponsáveis.

Por Sylvia Maria Mendonça do Amaral.
Advogada especialista em Direito Homoafetivo, Cí-
vel, Família e Sucessões do escritório Mendonça do 
Amaral Advocacia, autora do livro “Manual Prático 

dos Direitos de Homossexuais e Transexuais”. 
São Paulo, Capital.

Maternidade 
irresponsável
Pais responsáveis com seus 
filhos não podem ser punidos

E-mail: Sylvia@smma.adv.br
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No último dia 15 de março comemo-
rou-se mundialmente o Dia do Consu-
midor, consagrado primeiramente nos 
Estados Unidos da América em 1962 
pelo então presidente John Fitzgerald 
Kennedy (1917 – 1963), que reconhe-
ceu direitos como os da informação, se-
gurança, liberdade de escolha, educa-
ção, ambiente saudável e reparação.

No Brasil, o dia nos remete à refle-
xão do reconhecimento e respeito diá-
rio aos mesmos direitos, entre outros 
assegurados pelo nosso Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor Brasilei-
ro (CDC), Lei Federal de nº 8.078, 11 
de setembro de 1990, promulgada pelo 
então presidente e atual Senador Fer-
nando Collor de Melo (PRTB/AL), aten-
dendo ao art. 170, V, da Carta Magna 
de 1988, que o elevou à categoria de 
garantias fundamentais.

Atendendo ao artigo 5º da Consti-
tuição Federal, que traz as garantias 
fundamentais, o respeito à dignidade 
dos consumidores, saúde e segurança, 
bem como a proteção dos interesses 
econômicos, com vistas à melhoria da 
qualidade de vida, transparência e 
harmonia das relações de consumo, o 
artigo 4º do CDC institui a política na-
cional das relações de consumo com um 
conjunto de regras que têm por objeti-
vo o atendimento das necessidades dos 
consumidores.

A fim de ser atendido o objetivo 
maior deste conjunto de regras, foram 
estabelecidos princípios que consistem 
em verdadeiro norte, pilares em que se 
fundamenta o sistema de proteção aos 
direitos dos consumidores, e o principal 
deles é o reconhecimento da vulnerabi-
lidade do consumidor frente aos produ-
tores e fornecedores em uma relação de 
consumo.

Cumpre destacar que o sistema 
principiológico em que se funda a polí-
tica nacional das relações de consumo é 
expresso no próprio artigo 4º, caput, do 
Código de Defesa do Consumidor: 

A Política Nacional das 
Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das ne-
cessidades dos consumidores, 
o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção 
de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade 
de vida, bem como a transpa-
rência e harmonia das rela-
ções de consumo (...) 

Além disso, os pilares de sustenta-
ção deste subsistema – assim conside-

rado tendo como sistema maior a Carta 
Magna Federal - deverão se harmoni-
zar com os demais direitos assegurados 
aos consumidores ao longo do CDC.

Nesta linha de raciocínio, seja quanto 
à política nacional, bem como seus prin-
cípios e, também como a necessidades de 
políticas públicas voltadas a implementa-
ção e efetividade da política e do sistema 
nacional vem o artigo 5º do código proteti-
vo do consumidor estabelecer que: 

Para a execução da Política Na-
cional das Relações de Consumo, 
contará o poder público com os se-
guintes instrumentos, entre outros:

 I - manutenção de assistência 
jurídica, integral e gratuita 
para o consumidor carente;

 II - instituição de Promotorias 
de Justiça de Defesa do 
Consumidor, no âmbito do 
Ministério Público;

III - criação de delegacias de 
polícia especializadas no 
atendimento de consumi-
dores vítimas de infrações 
penais de consumo;

IV - criação de Juizados Espe-
ciais de Pequenas Causas 
e Varas Especializadas 
para a solução de litígios 
de consumo;

V -  concessão de estímulos à 
criação e desenvolvimento 
das Associações de Defesa 
do Consumidor.

Por tudo dito, entendemos que cabe 
papel relevante ao Estado como um 
todo e aos órgãos envolvidos na defesa 
dos direitos consumerista, a implemen-
tação de políticas públicas adequadas 
à racionalização dos serviços públicos e 
desenvolvimento dos estudos voltados 
às modificações necessárias, bem como 
a educação e a informação, pois só as-
sim poderemos comemorar, não só no 
dia 15 de março, mas em todos os dias 
do ano, o DIA DO CONSUMIDOR.

Dia do 
Consumidor

Com o apoio de governo e oposição, a 
CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) 
do Senado aprovou proposta de emenda 
constitucional que endurece as regras 
para a tramitação de medidas provisórias 
no Congresso.

O texto limita os prazos para a Câ-
mara dos Deputados analisar as medi-
das provisórias e mantém a permissão 
para que a MP entre em vigor logo de-
pois de ser editada pelo Poder Execu-
tivo.Relator da PEC na comissão, o se-
nador Aécio Neves (foto), PSDB-MG, 

suavizou o texto em favor do governo 
para conseguir aprovar a PEC. 

O tucano retirou o artigo que impedia 
a vigência imediata da medida provisória 
depois de editada pelo Poder Executivo.
Criou, no entanto, uma comissão mista 
do Congresso (com 24 deputados e sena-
dores) para analisar, em dez dias, se a 
medida atende aos critérios de “urgência 
e relevância” previstos pela Constituição. 
A comissão tem autonomia para rejeitá-
la ou sugerir que seja transformada em 
projeto de lei. 

Os senadores aprovaram no úl-
timo dia 12, em plenário, projeto 
contra crimes de pedofilia cometidos 
na internet. O projeto permite a in-
filtração de agentes na rede para in-
vestigar casos de pedofilia.

Segundo o parecer do relator, se-
nador Demóstenes Torres (DEM-GO), 
o projeto serve tanto para a repressão 

quanto à prevenção.
A infiltração deve ocorrer median-

te autorização judicial. A operação 
policial tem prazo de 90 dias para ser 
concluída, prorrogáveis por 360 dias. 

Os policiais envolvidos assumem a 
responsabilidade por eventuais exces-
sos cometidos. A matéria segue para 
análise da Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados aprovou a 
medida provisória que cria o cadastro po-
sitivo, uma lista dos consumidores com 
bom histórico de pagamentos. O texto ago-
ra seguirá para o Senado, explica o jornal 
Folha de SãoPaulo. O cadastro poderá 

servir de base para concessões de crédito, 
análise de risco de crédito do cadastrado, 
vendas a prazo ou transações comerciais. 
Em tese, o consumidor incluído no cadas-
tro positivo poderá ter acesso a juros mais 
baixos em operações de crédito.

CCJ do Senado
endurece regras de MPs

Senado aprova projeto 
contra pedofilia na internet

Bons pagadores

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

DIREITO DO 
CONSUMIDOR

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 Grapiúna de Letras (AGRAL) e Membro da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI); 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.



Supremo Tribunal Federal 
(STF) declarou ontem que a união 
entre casais do mesmo sexo carac-
teriza uma família para fins legais. 
Numa decisão histórica, os minis-
tros concluíram, por unanimidade, 
que a convivência duradoura entre 
parceiros homossexuais se equiva-
le à união estável entre um homem 
e uma mulher. A decisão, segundo 
o relator do caso, ministro Carlos 
Ayres Britto, envolve todos os tipos 
de direitos, incluindo não apenas a 
partilha de bens, recebimento de 
pensão e herança, mas abrindo es-
paço também para adoção, mudan-
ça de nome e casamento civil. Mas 
essa interpretação ficará sujeita à 
análise de tribunais inferiores e de 
regulamentação do legislativo 

Esse reconhecimento esbarrava 
no parágrafo terceiro do artigo 226 
da Constituição Federal, que diz: 
“Para efeito da proteção do Estado, 
é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade 
familiar”. Duas ações propostas no 
STF - uma pela vice-procuradora-
geral da República, Deborah Du-
prat, e outra pelo governador do Rio 
de Janeiro, Sérgio Cabral - pediam 
a extensão desse artigo aos casais 
homossexuais. 

O STF concluiu ontem que o tre-
cho deve ser interpretado conforme 
as garantias fundamentais previs-
tas na Constituição, como o direito 
à igualdade, liberdade, dignidade, 
privacidade e não discriminação. 

Segundo o relator do caso, ministro 
Carlos Ayres Britto, a Constituição 
mencionou expressamente o rela-
cionamento entre homem e mulher, 
mas não proibiu a união estável en-
tre homossexuais. 

Apesar de ser uma decisão histó-
rica e inesperada, visto que inexiste 
lei regulando a matéria, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu corrobo-
rando a jurisprudência e a doutrina 
que são praticamente pacíficas em 
afirmar que a relação homoafetiva 
não pode ficar a margem da socie-
dade e deve ter os direitos preser-
vados e garantidos.

A jurisprudência, já vinha, rei-
teradamente, reconhecendo que a 
ausência de lei sobre o tema não 
significava ausência de direitos e 
cada vez mais as uniões homoafeti-
vas tem os direitos preservados pe-
rante o Poder Judiciário (direito a 
herança, direito a alimentos, direito 
de ser dependente, entre outros).

Com certeza essa decisão terá 
uma grande repercussão nos diver-
sos Projetos de Lei que tramitam 
no Congresso Nacional sobre o as-
sunto, visto que apesar da decisão 
do STF deve a matéria ser regulada 
para que não haja mais questiona-
mentos judiciais e nem intolerância 
sobre o assunto.

Acreditamos e torcemos para 
que a decisão do STF traga para a 
sociedade tolerância em relação as 
opções sexuais, que o amor seja um 
sentimento, que possa existir entre 

pessoas do mesmo sexo e a igualda-
de dos direitos dos companheiros 
do mesmo sexo, já tenha reflexos 
perante empresas, clubes e outros. 

Para tanto, a título de sugestão 
e exemplificando, entendemos que 
a decisão do STF já deve dar espaço 
a imediata alteração do artigo 38 da 
Instrução Normativa n. 15 de 2001 
que versa sobre a união estável, não 
devendo mais constar que união es-
tável só existe entre homem e mu-
lher, visto que essa redação exclui 
expressamente, os casais do mesmo 
sexo.

Os planos de saúde também de-
vem aceitar a inclusão do compa-
nheiro homoafetivo na qualidade 
de dependente, não devendo para 
tanto submeter o requerente a ajui-
zar ação para ver assegurado esse 
direito.

O mesmo ocorrendo com os clu-
bes e associações, ou seja, provada a 
condição de união estável, o compa-
nheiro do mesmo sexo deve obriga-
toriamente ter o mesmo direito do 
companheiro de sexos diferentes.

Não há dúvida que o STF ao pro-
ferir decisão tão importante e po-
lêmica deu um grande passo para 
que a sociedade aceite as diferenças 
existentes e respeite o direito de 
cada um ter seus direitos reconhe-
cidos independentemente de raça, 
cor, credo e sexo.

Por Ana Luisa Porto Borges.
Advogada e sócia da área cível do escritório Peixoto e Cury 

Advogados – São Paulo - Capital
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1 -  A Fortiori = Com tanto mais razão
2 -  Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3 -  Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4 -  Aliter = Aliás
5 -  Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a   

  mesma coisa.
6 -  Brevi Manu = De ponto
7 -  Condicio Sine qua non = Condição necessária,   

  imprescindível 
8 -  De Iuri Constituto = Do direito constituído
9 - Defensor Ex Officio = Defensor público
10 -  Error In Procedendo = Erro no procedimento
11 -  Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12 - Eventus Damini = Evento do dano
13 - Factio Ut Des = faço se deres
14 - In Albis = Em branco
15 - In limine Litis = No começo da lide.

STF reconhece a união estável 
entre pessoas do mesmo sexo

O fiscal grita ao advogado: - “Você é um ladrão!” Ao 
que o advogado replica: - “E você é um vendido!” E diz 
o juiz: -”Bem... Agora que as partes se identificaram 
corretamente, podemos prosseguir com a audiência”. 

Direito Civil
E-mail:  analuisa.borges@peixotoecury.com.br 

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

1ª Dica – Ao receber o cliente pela primeira vez, 
cumpre ao advogado perguntar-lhe, antes do mais, se 
outorgou procuração a outro causídico. Em caso afir-
mativo, cabe-lhe explicar que a ética o impede de acei-
tar a causa, sem que o advogado anterior lhe substabe-
leça a procuração. Antes disso, deve abster-se mesmo 
de opinar sobre a questão, mesmo porque sua opinião 
pode ser contrária à daquele a quem está confiada à 
causa. Segundo o Código de Ética da advocacia, o ad-
vogado não deve se pronunciar sobre caso que saiba 
entregue ao patrocínio de outro advogado.

2ª Dica – Caso o cliente insista em constituir novo 
patrono, deve o profissional consultado solicitar que 
ele acerte contas com seu advogado e, depois, traga 
um substabelecimento de procuração, só se justifican-
do qualquer procedimento judicial, antes disso, em 
situações de urgência, inadiabilidade, ou recusa do 
substabelecimento.

3ª Dica – Lembra-te de que constitui infração éti-
ca, passível de processo disciplinar ingressar o advo-
gado com mandato em processo no qual exista procu-
ração válida outorgada a outro colega

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim

Juízes federais também querem 
receber auxilío-moradia

Montante solidário

Discriminação estética

A exemplo dos Ministérios Públi-
cos Estaduais, juízes federais querem 
receber auxílio-moradia. A Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
tenta, desde o ano passado no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), garantir 
o pagamento do benefício que está 
previsto na Lei Orgânica da Magis-

tratura Nacional (Loman). O relator 
da ação, ministro Joaquim Barbosa, 
negou o pedido de liminar da Ajufe 
para que o pagamento começasse a 
ser feito imediatamente. Na decisão, 
o ministro lembrou que os juízes são 
pagos por sistema de subsídio, uma 
parcela única que não admite outros 

benefícios adicionais. “É fato notó-
rio que os magistrados federais são 
atualmente remunerados por meio 
de subsídio, que, por natureza, in-
dica o englobamento em valor único 
de parcelas anteriormente pagas em 
separado”, afirmou Barbosa em sua 
decisão. 

De acordo com o jor-
nal Valor Econômico, a 
penhora online de contas 
correntes, medida que 
permite aos juízes bloque-
ar depósitos bancários de 
devedores, ganhou uma 
nova interpretação do Ju-
diciário. Em uma decisão 
recente, o Superior Tri-
bunal de Justiça permitiu 
que uma conta conjunta 
tivesse parte dos valores 

penhorados para o paga-
mento de dívida de ape-
nas um dos correntistas. 
Os ministros da 2ª Turma 
interpretaram que, a par-
tir do momento em que há 
valores nessas contas, o 
montante ali depositado 
torna-se solidário, ou seja, 
pode ser utilizado para o 
pagamento de débitos 
ainda que apenas de um 
dos titulares.

O jornal Valor Econômico noticia que a Justiça tra-
balhista tem sido cada vez mais chamada a decidir os li-
mites de interferência das companhias na aparência de 
seus empregados. Os manuais de conduta, que algumas 
possuem, são aceitos pelo Judiciário e o descumprimen-
to dessas orientações pode justificar demissões por justa 
causa. O Judiciário, no entanto, tem condenado as com-
panhias pela chamada discriminação estética, quando es-
sas exigências ultrapassam o que poderia ser considerado 
razoável.
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O desfecho da controvérsia envolvendo a 
chamada lei da ficha limpa não foi dos mais 
felizes. De fato, após acalorados debates, o 
STF concluiu pela sua não aplicação ime-
diata. É patente a inadequação do fato elei-
to para se deliberar a propósito da irretro-
atividade, tema dominante no julgamento 
em tela, embora, a questão já tivesse sido 
resolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A argumentação desenvolvida no bojo 
do voto de desempate tão esperado pautou-
se, segundo seu relator, em refinada técnica 
de hermenêutica sob pretexto de não ter en-
contrado suporte cientifico para sustentar a 
tese da não retroatividade do referido diplo-
ma legal. Esse ponto de vista, todavia, de-
safia a lógica da razoável por não encontrar 
ressonância no método cartesiano, nem de 
longe presente no raciocínio externado.

A visão pela perspectiva de formalidades 
puras não convém a uma Corte Suprema de 
Justiça de quem se espera a resolução de 
questões estritamente constitucionais, por-
tanto, não devendo se submeter à empreita-
da dessa natureza. Assim, não se exporia ao 
desgaste por ter que delimitar o sentido da 
expressão processo eleitoral, assunto que, 
absolutamente, não estava em cogitação.

A frustração tamanha da sociedade civil 
se fez sentir em razão do acompanhamento 
pelos veículos de comunicação de enfado-
nhos discursos de retórica sobre o nada, es-
vaziados de forma e conteúdo. Não há como 
remediar as conseqüências do processo de-
cisório retardado que contribuiu para a in-
definição da regra do jogo deixando confuso 
o eleitor no momento do voto.

A negativa de vigência imediata da LC 
135/10, com menoscabo inclusive, do direito 
constitucional da iniciativa popular causou 
certa perplexidade como se o povo devesse 
ser colocado à margem de problema dessa 
magnitude. Abriu, assim, uma brecha para 
que fossem reabilitados os denominados 
políticos fichas-sujas para tomar assento no 
generoso trono do mandato popular.

O esforço interpretativo deslocando o 
foco de atenção do núcleo essencial da te-
mática, de forma especial para a exegese 
do texto do art. 16 da Constituição Federal 
afastou-se do critério lógico-sistemático. 
Energia foi despendida em vão a fim de 
justificar a negativa de vigência imediata 
da lei. Colocar a irretroatividade no centro 
da análise em nada avançou em termos de 
praticidade do procedimento adotado.

Nesse aspecto, os tribunais, eqüidistan-
tes ao fato de que a Sociedade está conec-
tada com o mundo, informada e atenta a 
realidade cambiante, assim, insensível aos 
apelos do discurso lingüístico recheado de 
divagações, não, não mais aceita decisões 
paliativas. Estava-se diante de um quadro 
pragmático e, como tal, a exigir uma postu-
ra objetiva em face da emergência requeri-
da pela gravidade do momento histórico.

A expectativa de uma solução equâni-
me foi descartada, optando a Corte por co-
locar o julgamento em compasso de espera, 
gerando, assim, um vácuo de incertezas no 
processo eleitoral, embora deste não se tra-
tasse. Enquanto isso, para os fichas sujas 
escancaram-se as portas de acesso as formas 
de enriquecimento à custa do Erário cuja 
ilicitude tem sido mitigada pela imunidade 
parlamentar fórmula, alias, encontrada a 
fim de legitimar a prática costumeira da po-
liticagem como instrumento de atuação.

Centrando o raciocínio em um ponto 
especifico, dentre tantos que poderiam ser 
eleitos, a Corte desconsiderou a regra do 
art. 14, § 9º da Constituição.  Deveras, esta 
é a que visa proteger o direito de cidadania 
e não interesses de políticas profissionais, 
nocivos ao convívio social. Tal, entretanto, 
passou despercebido aos olhos de autoriza-
dos intérpretes perdidos no labirinto incon-
seqüente da irretroatividade. 

Por Carlos Valder do Nascimento.
Advogado e Professor Titular da UESC e da Escola Superior 
de Advocacia Orlando Gomes, Jurista e Membro da Aca-

demia de Letras de Ilhéus (ALI). Itabuna – Bahia.

O Supremo Tribunal Federal 
e a Lei da Ficha Limpa

carlosvalder@okbahia.com

DIREITO - ADMINISTRAÇÃO - ECONOMIA - CONTABILIDADE

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

Caro editor, conheci o jornal DIREI-
TOS através de meu professor aqui na 
Uneb em Salvador. De excelente quali-
dade e parabéns pelo 2º Caderno e pela 
fundação da Academia Grapiuna de Le-
tras, onde vi que você além de fundador 
é também o vice-presidente.

Kleber Vieira. Estudante. 
Salvador – Bahia.

Vercil, rapaz a cada edição o Jornal DIREI-
TOS se supera. Parabéns pela posse na Aca-
demia de Letras de Ilhéus e pela fundação da 
Academia Grapiuna de Letras.

Ivo Mateus. Professor. Itabuna –Bahia.

PrezadoVercil Rodrigues, parabéns 
pela fundação da Academia Grapiuna 
de Letras e pela entrevista do Senhor 
Ivann Montenegro, presidente da 
Agral falando sobre a mesma.

Fernanda Camona. Advogada, 
Feira de Santana – Bahia.

O projeto Quinta Legal, em sua “ver-
são 7”, aconteceu no ultimo dia 28 de abril 
às 16 horas, no auditório da Subseção Ju-
diciária de Ilhéus. O evento contou com a 
parceria da Faculdade de Direito Ilhéus 
e da OAB local e tem a participação de 
acadêmicos, professores, advogados, ser-
vidores e demais profissionais do direito. 
A iniciativa tem como objetivo socializar 
o conhecimento jurídico, com a participa-
ção efetiva da Justiça Federal nesse pro-
cesso.

Nesta edição houve também uma 
apresentação de dança onde a professora 
da APAE Vitória Penalva e o aluno Ril-
van, este portador de síndrome de down, 
mostraram com bastante desenvoltura o 
sentido da palavra inclusão, arrancando 
aplausos de todos que compareceram ao 
evento.

Integraram o projeto o Juiz Federal 
titular da Subseção Judiciária de Ilhéus, 
Dr. Pedro Alberto Calmon Holliday, o Juiz 
do Trabalho de Ilhéus, Dr. Guilherme 
Nora, o Juiz do Trabalho de Itabuna, Dr. 
José Cairo Junior, o Diretor de Secretaria, 

Luiz Carlos Souza Vasconcelos, represen-
tantes da OAB de Ilhéus, Faculdade de 
Ilhéus (CESUPI), Faculdade de Tecnolo-
gia e Ciências, Unime, APAE e um público 
ouvinte com cerca de 250 pessoas.

O evento teve como palestrante o pro-
fessor universitário Adailson Henrique 
Miranda de Oliveira, professor e consul-
tor, graduado em Filosofia, mestre em 
Cultura - UFBA, pós-graduado em Filo-
sofia Contemporânea, Leitura e Produção 
Textual e Psicopedagogia. O palestrante 
falou brilhantemente sobre “O desafio da 
ética na conduta do advogado”.

O segundo palestrante, Dr. Juracy 
Martins Santana, Professor universitá-
rio, advogado, especialista em Direito 
Tributário e Direito do Trabalho, discur-
sou sobre o tema “Redução da maioridade 
penal”.

Na oportunidade, também, foi reali-
zada a entrega à APAE de 250kg de ali-
mentos não perecíveis, doados pelo pu-
blico ouvinte, realçando o compromisso 
da Justiça Federal com o jurisdicionado 
mais necessitado.

Subseção Judiciária de Ilhéus
realizou o 1ª Quinta Legal de 2011
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Entrou em vigor em agosto de 2010 
uma nova Lei de suma importância 
para dignidade do seio familiar, es-
pecialmente o que visa proteger na 
formação psicológica os filhos ante os 
pais e, ou, avós no término de um ca-
samento. 

A alienação parental consiste, por 
exemplo, no caso da mãe que possui a 
guarda da criança influenciá-la para 
que tenha qualquer tipo de imagem ne-
gativa em relação ao pai. Assim precei-
tua a lei: “Considera-se ato de alienação 
parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente 
promovida ou induzida por um dos ge-
nitores, pelos avós ou pelos que tenham 
a criança ou adolescente sob a sua auto-
ridade, guarda ou vigilância para que 
repudie genitor ou que cause prejuízo 
ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculos com este”.

O processo terá tramitação priori-
tária, basta restar configurado o ato, a 
requerimento ou de ofício, em qualquer 
momento processual, em ação autô-
noma ou de forma incidental. E o juiz 
determinará, com urgência, ouvido o 
Ministério Público, as medidas provi-
sórias necessárias para preservação da 
integridade psicológica da criança ou 
do adolescente.

A lei prevê também punição para 
quem apresentar falsa denúncia contra 
o genitor, contra familiares ou contra 
avós, para dificultar a convivência deles 
com a criança ou adolescente; ou mudar 
o domicílio para local distante sem jus-
tificativa, para dificultar a convivência 
da criança ou adolescente com o outro 
genitor, avós ou familiares. 

Há a previsão de  multa, acom-
panhamento psicológico e a perda da 
guarda da criança para quem  manipu-
lar os filhos.

Conforme a lei, é alienação realizar 
campanha de desqualificação contra o 
pai ou a mãe; dificultar o exercício da 
autoridade parental; atrapalhar o con-
tato dos filhos com genitor; criar empeci-
lhos para a convivência familiar; omitir 
deliberadamente a genitor informações 
relevantes sobre a criança ou adoles-
cente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço; apresentar fal-
sa denúncia contra genitor; ou mudar 
o domicílio para local distante visando 
dificultar a convivência dos menores 
com o outro genitor, com familiares ou 
com avós.

Por Agilton Macêdo
Bacharel em Direito. Ilhéus - Bahia

E-mails: agiltonadv@hotmail.com e agilton@uol.com.br

O Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) demandará identificação 
e análise mínima das disposições cons-
titucionais (artigos 156, 147 e 182 da 
CF/88) e legais (artigos 32 a 34 do CTN, 
e artigo 7º e 8º da Lei 10.257/01).

Diante da sua regra matriz verifi-
camos que o IPTU apresenta como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil 
ou a posse (com intuito de usucapir) de 
bem imóvel na área urbana municipal 
ou distrital, conforme sua função (des-
tinação). Assim, o detentor da referida 
propriedade, domínio útil ou posse (com 
intuito de usucapir) será sujeito passi-
vo, sendo certo que conforme a localiza-
ção do bem, Município ou o Distrito Fe-
deral será sujeito ativo por competência 
cumulativa e capacidade tributária de-
finida em lei.

Ainda que facultativo ao Municí-
pio, bem verdade que a maioria dos 
entes políticos em questão se valeu da 
alteração do artigo 156 da CF/88 con-
forme permissivo constitucional da EC 
nº 29/2000, ao permitir a utilização da 
progressividade de alíquota em razão 
do valor do imóvel ou sua localização.

Ainda que defendida por parte da 
doutrina, é bem verdade que a progres-
sividade em questão, conforme a referi-
da EC nº 29/2000, atinge o direito indi-
vidual de propriedade (cláusula pétrea) 
e, por certo, que o Poder Constituinte 

Derivado não poderia servir tal finali-
dade.

Não obstante, a EC nº 29/2000 além 
de mitigar o direito individual de pro-
priedade (cláusula pétrea) também des-
respeita os princípios da igualdade e da 
capacidade contributiva.

Se o proprietário de imóvel de 200 
mil reais deve pagar 1% de IPTU e 
proprietário de vários imóveis que so-
mam 200 mil reais estará isento em 
razão do valor ou localidade dos bens 
imóveis, certifica-se que, v.g.: a exação 
sobre a propriedade não permitida ao 
Poder Constituinte Derivado, posto 
cláusula pétra; mácula ao princípio da 
isonomia, posto tratamento desigual 
quando em situação semelhante (am-
bos com patrimônio imobiliário de 200 
mil reais); e mácula ao princípio da ca-
pacidade contributiva, afinal, não há 
certificação da capacidade econômica 
do contribuinte, mas mera presunção 
dessa capacidade o que finda em in-
justiças fiscais.

Não por outras razões, nitidamente 
inconstitucional a EC nº29/2000.

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

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie e Mestre em Direito Político e Econômico pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado e Pro-
fessor de Direito Financeiro e Tributário da ESTÁCIO/FIB 
Centro Universitário da Bahia, UNIVERSO e da UNYAH-

NA. Salvador – Bahia.

IPTU “progressivo” 
inconstitucional pós EC nº29/00

Direito TributárioDireito Civil

Lei de Alienação Parental 
-  Lei nº 12.318/10

E-mails:marcello.gurgel@gmail.com e prof.marcello.gurgel@gmail.com 


