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Entrevista com DR. LEANDRO ALVES COELHO, Presidente 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

“É uma honra para mim ser o 
primeiro presidente da ALJUSBA”
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DIREITOS - De quem partiu a 
ideia de criação de uma acade-
mia de letras jurídicas no Sul da 
Bahia?

Leandro Alves Coelho - A idéia 
partiu de Vercil Rodrigues. Este ao 
criar a primeira Academia de Letras 
de Itabuna (AGRAL) foi questionado 
por pessoas da sociedade se existia 
uma Academia de Letras Jurídicas 
na Bahia. Desse modo, passou a pes-
quisar e descobriu que existia uma 
Academia de Letras Jurídicas com 
sede em Salvador, mas, esta não pro-
porcionava espaço aos estudiosos do 
Direito da Região Sul do Estado. As-
sim, ao lançar a ideia da criação de 
uma Academia que pudesse contem-
plar os nomes de relevância no Sul do 
Estado, foi muito bem recepcionado 
por diversos colegas. 

DIREITOS – Quais foram os ele-

mentos motivadores da criação 
Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA)?

LAC - O principal elemento moti-
vador foi a necessidade de contemplar 
os nomes e as obras jurídicas produ-
zidas na região Sul da Bahia, pois, 
a Academia de Letras com sede em 
Salvador só possuía ao longo de toda 
a sua história uma pessoa que fosse 
do Sul do Estado. Este era Aurelino 
Leal, nascido em Itacaré.

DIREITOS – Quem são os de-
mais membros-fundadores da 
Academia? Quem compõe a sua 
histórica primeira diretoria e 
como se de deu essa escolha?

LAC - Os membros fundadores são 
Leandro Coelho, Vercil Rodrigues, 
Cosme José dos Reis, José Carlos Oli-
veira e Paulo Sérgio Bonfim. 

Os referidos membros-fundadores 

são profissionais do Direito, atuantes 
no Sul da Bahia, tanto no âmbito aca-
dêmico, como no âmbito profissional e 
foram aqueles que sem titubear aceita-
ram o desafio de dar andamento a esta 
empreitada. Quanta a escolha, foi feita 
em votação secreta onde todos eram 
candidatos a todos os cargos da direto-
ria e quem tivesse mais votos em cada 
cargo seria automaticamente eleito.

DIREITOS – Sendo o mais jo-
vem dos acadêmicos-fundadores, 
o que o senhor credita a sua elei-
ção para compor a presidência 
uma academia dessa magnitude?

LAC - Sinceramente não tenho 
palavras para descrever a honra e 
a emoção de ter sido escolhido para 
presidir uma instituição da magnitu-
de da ALJUSBA. Tenho plena cons-
ciência que é uma responsabilidade 
incomensurável e um desafio que vai 

O entrevistado desta edição 
do Jornal DIREITOS é 
o Advogado militante e 

Professor universitário, Lean-
dro Alves Coelho, presidente e 
um dos fundadores da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA), a primeira 
do gênero no interior do Estado 
e a primeira fora das capitais do 
Norte-Nordeste.

Leandro Alves Coelho é Pós-
graduado em Metodologia do En-
sino Superior e especialista em 
Direito Tributário; Mestrando 

em Planejamento e Gestão Am-
biental com ênfase em Tributa-
ção e Meio Ambiente; integrante 
do NEF (Núcleo de Estudos Fi-
nanceiros) com atuação na área 
de tributação municipal.

Atualmente é professor de 
Legislação Trabalhista, Teoria 
do Direito, Direito Tributário 
e Direito Empresarial da UNI-
ME/Itabuna – União Metropoli-
tana de Educação e Cultura, e 
professor do Curso de Pós-gra-
duação em outras instituições 
de ensino.

marcar a minha vida, pois, sei da sa-
bedoria que é inerente a todos os inte-
grantes desta Academia.

DIREITOS – Quais são os prin-
cipais objetivos da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia?

LAC - Difundir os trabalhos jurí-
dicos de todos os acadêmicos dessa 
Região, de forma que estes se tornem 
ainda mais conhecidos e estreitar os 
laços profissionais da comunidade ju-
rídica sul baiana.

DIREITOS - Como ocorreu o 
processo de escolha dos patronos 
da Academia de Letras Jurídicas? 
E Por que a escolha de Francoli-
no Neto como patrono-maior?

LAC - Por meio de votação secreta, 
sempre buscando contemplar os nomes 
que marcaram a Região Sul do Esta-
do. Em relação ao nome de Francolino 
Neto, este foi escolhido pelo trabalho 
que ele desenvolveu ao longo de diver-
sos anos como professor da UESC.

DIREITOS – Como se deu o pro-
cesso de escolha dos 40 imortais 
da Augusta Casa? E quais foram 
os critérios utilizados?

LAC - Os fundadores levantaram 
diversos nomes de relevância na Re-
gião Sul e depois a lista foi levada à 
votação secreta. Os mais bem votados 
foram sendo convidados e passarão a 
compor a Egrégia Casa.

DIREITOS - Quais são os pró-
ximos passos da ALJUSBA?

LAC - Após a confirmação dos pro-
cedimentos formais de constituição 
da instituição será marcada a pri-
meira Assembléia para deliberação 
dos pormenores de funcionamento da 
Academia.  E logo em seguida mar-
caremos a solenidade oficial de pos-
se dos imortais jurídicos, que deverá 
acontecer no máximo até a primeira 
semana de julho.

O plenário do Senado 
Federal aprovou, na quarta-
feira (08/06), o projeto que 
prevê a remição da pena do 
preso que estudar. Como 
a proposta já foi aprovada 
na Câmara dos Deputados, 
segue para sanção da presi-
dente Dilma Rousseff.

Para o Ministério da Justi-
ça, a proposta insere mais um 
mecanismo de reintegração 
social dos apenados e inova ao 
estender o benefício para os 
presos em regime aberto e em 
liberdade provisória.

Remição de pena para preso que 
estudar é aprovada pelo senado
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MP britânico 
defende gravação 
de julgamentos

O Judiciário britânico 
está, aos poucos, se abrindo à 
imprensa e, consequentemen-
te, à sociedade. Há pouco tem-
po, foram liberados os tweets 
dentro das salas de julgamen-
to. Em breve, podem ser libe-
radas as filmadoras. O chefe 
do Ministério Público britâ-
nico, Keir Starmer, defendeu 
na semana passada a grava-
ção de julgamentos criminais. 
Para ele, transmitir pela te-
levisão o que se passa dentro 
dos tribunais é aumentar a 
percepção do público sobre o 
sistema judicial.

Registro 
de patente

Portugal e Espanha fe-
charam uma parceria para 
permitir em um país o re-
gistro rápido de uma mar-
ca já registrada no outro. O 
chamado Patent Prosecution 
Highway (PPH), acordo bila-
teral já válido entre inúme-
ros países, agora foi assina-
do pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual 
(INPI) português e pela Ofi-
cina Espanhola de Patentes 
e Marcas (OEPM).

TV Justiça
Em março, o segundo juiz 

na hierarquia judicial britâ-

nica, lord Neuberger, suge-
riu que as audiências tanto 
da Suprema Corte como da 
Corte de Apelações fossem te-
levisionas. Para embasar sua 
proposta, usou como exemplo 
a experiência brasileira com a 
TV Justiça. A transmissão ao 
vivo de julgamentos, no en-
tanto, não é sequer cogitada 
na terra da rainha Elizabeth. 
Até mesmo porque o julga-
mento propriamente dito se 
dá a portas fechadas. Só são 
abertas ao público audiências 
e a leitura da decisão final da 
corte.

O presidente 1
A Corte Constitucional da 

Itália elegeu seu novo presi-
dente nesta segunda-feira 
(6/6). O escolhido é o juiz Al-
fonso Quaranta, um napoli-
tano que já ocupa um posto 
no tribunal desde janeiro de 
2004. Ele fica no comando até 
janeiro de 2013.

O presidente 2
O primeiro-ministro ita-

liano, Silvio Berlusconi, que-
brou a sua rotina de críticas 
à magistratura, se apressou 
e divulgou na própria segun-
da uma nota de felicitações 
ao novo presidente da Corte 
Constitucional. “O alto car-
go que lhe foi dado coroa sua 
brilhante carreira como juiz, 
jurista e professor universitá-
rio”, disse Berlusconi.

Injúria racial
O diretor e ator Walfredo 

Campos Maya Júnior, conheci-
do como Wolf Maya, da TV Glo-
bo, foi condenado a dois anos e 
dois meses de prisão pelo crime 
de injúria com conotação racial 
contra um técnico de iluminação 
que trabalhou em uma de suas 

peças. Pelo que conta o jornal 
Folha de S.Paulo, a condenação, 
em primeira instância, foi defi-
nida pelo juiz Abelardo de Aze-
vedo Silveira, da 2ª Vara Crimi-
nal de Campinas (SP). A defesa 
já recorreu. Maya sempre negou 
a acusação.

Direito
Internacional

Infelizmente, no Brasil, ainda 
há necessidade da participação 
do Judiciário para dirimir  ques-
tões conflitantes ou omissas sobre 
determinadas matérias. É o caso 
típico da cota de contratação de 
deficientes físicos, exigida pela Lei 
nº 8.213, de 1991 que será analisa-
da pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). O disposto no artigo 93 da 
aludida norma determina que as 
empresas estão obrigadas a pre-
encher de 2% a 5% das suas vagas 
com “beneficiários reabilitados ou 
pessoas portadoras de deficiência”, 
habilitadas pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). 

Poderíamos salientar que a re-
gra da Lei  nº 8213/91 não atende 
de forma plena ao princípio cons-
titucional de direitos e garantias 
fundamentais aplicáveis no Di-
reito do Trabalho. Destaque para 
os princípios gerais, no artigo 5º, 
como o respeito à dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa.

 É importante lembrar ainda 
da função diretiva dos princípios. 
Eis que os princípios constitucio-
nais não podem ser contrariados 
pela legislação infraconstitucional. 
Não fosse assim, ficaria prejudica-
da a unidade do ordenamento ju-
rídico. A forma de preservá-la é a 
aplicação dos princípios. É o caso 

típico da lei comentada.   
  O Ministério Público do 

Trabalho tem realizado, em alguns 
casos, Termos de Ajuste de Condu-
ta (TACs) com prazos acordados 
para o preenchimento da cota de 
empregados deficientes físicos. 
Todavia, mesmo com a existência 
desses acordos, as Delegacias Re-
gionais do Trabalho (DRTs) têm 
mantido as autuações dos audito-
res fiscais do trabalho, em relação 
ao descumprimento dessa regra.

No entanto, em decisão recen-
te, o Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região (TRT-SP), aca-
tando recurso da União, entendeu 
que “são cominações (penalidades) 
independentes. Ou seja, se a DRT 
aplicar multa à empresa por des-
cumprimento de uma norma tra-
balhista, não fica o Ministério Pú-
blico coibido de ingressar com ação 
civil pública”. Da mesma forma, a 
DRT não fica impedida de multar 
as empresas pelo fato de o Minis-
tério Público ter assinado um ajus-
tamento de conduta. 

Por último, a empresa recorreu 
ao Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). A ministra Rosa Maria We-
ber Candiota da Rosa, relatora 
da Terceira Turma do TST (RR 
- 89500-45.2006.5.02.0080) des-
tacou que a fiscalização do Mi-
nistério do Trabalho é garantida 

pelo artigo 36, § 5º, do Decreto nº 
3.298/99 e que “não é afetada, tam-
pouco obstaculizada, por eventuais 
compromissos firmados apenas en-
tre a entidade fiscalizada e demais 
instituições destinadas à tutela dos 
direitos dos trabalhadores”. 

Para a ministra, em razão da 
proximidade de objetivos entre 
as duas instituições, nada impe-
de que empregadores firmem ter-
mos de ajuste de conduta com o 
Ministério Público com a partici-
pação do Ministério do Trabalho. 
No entanto, de acordo com o pro-
cesso, “não houve participação da 
MTE no termo de ajuste de con-
duta firmado. Logo, aludido TAC 
não obriga, tampouco limita, a 
atuação dos auditores-fiscais do 
trabalho”.

Finalmente, vale ratificar que, 
se as entidades representantes dos 
trabalhadores e de empregadores  
tivessem efetiva legitimidade de 
representação, poderiam definir 
regras e formas de aplicar a referi-
da lei, conforme a situação especí-
fica da empresa, sem a necessida-
de de intervenção do Estado.

Por Maria José Gianella Cataldi. 
          Advogada de Direito do Trabalho e Pre-
videnciário, sócia fundadora do escritório Gia-
nella Cataldi Advogados Associados, mestre e 

doutora em Direito Social pela PUC/SP. 
São Paulo Capital.

E-mail: mj@giannellacataldi.com.br

Direito das Pessoas 
com Deficiências

Cotas para portadores de 
deficiência: constitucional ou não?

Sigilo de fonte
Como informa o jornal Folha de S.Paulo, a Suprema Corte 

do Estado de Nova Jersey decidiu que mensagens colocadas em 
um fórum de discussão na internet não podem ser enquadradas 
na lei de sigilo da fonte. Para o tribunal, Shellee Hale, ex-fun-
cionária da Microsoft, pode ser processada por difamação pelos 
comentários feitos em um fórum, já que ela não tem os mesmos 
direitos que um jornalista.
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O plenário do Senado Fe-
deral aprovou, na quarta-
feira(08/06), o projeto que prevê 
a remição da pena do preso que 
estudar. Como a proposta já foi 
aprovada na Câmara dos Depu-
tados, segue para sanção da pre-
sidente Dilma Rousseff.

Para o Ministério da Justi-
ça, a proposta insere mais um 
mecanismo de reintegração so-
cial dos apenados e inova ao es-
tender o benefício para os presos 
em regime aberto e em liberda-
de provisória.

Dados do Departamento Pe-
nitenciário Nacional (Depen), do 
Ministério da Justiça, mostram 
que dos 496 mil presos do país, 

apenas 40 mil fazem alguma ati-
vidade educacional. Do total de 
presos, 25 mil são analfabetos e 
somente 1,8 mil presos possuem 
ensino superior completo.

O projeto prevê que presos 
provisórios ou condenados cum-
prindo pena em regime aberto, 
semiaberto, fechado ou que es-
tejam em liberdade condicional 
possam ter a pena reduzida se 
estudarem. A proposta é deduzir 
um dia da pena a cada 12 horas 
de frequência escolar no ensino 
fundamental, médio, profissio-
nalizante, superior ou de requa-
lificação profissional.

A conclusão do curso dará 
direito ao acréscimo de 1/3 nos 

dias a serem remidos, exceto nos 
níveis profissionalizante e de re-
qualificação profissional. Se co-
meter alguma infração, o preso 
poderá ser punido com a perda 
de parte do benefício.

A Lei de Execução Penal já 
prevê a redução da um dia da 
pena a cada três dias de traba-
lho. Uma súmula do Superior 
Tribunal de Justiça (súmula 
n° 341) também havia firma-
do o entendimento de que “a 
frequência a curso de ensino 
formal é causa de remição de 
parte do tempo de execução de 
pena sob regime fechado ou 
semiaberto”. (Ascom/Ministé-
rio da Justiça.

Remição de pena para preso 
que estudar é aprovada

Sim. No Brasil, pelo me-
nos dois livros biográficos 
tiveram suas respectivas 
publicações proibidas, o que 
constituem fatos de todos sa-
bido: a mais conhecida é a do 
cantor e compositor popular, 
Roberto Carlos e a oura a bio-
grafia do escritor Guimarães 
Rosa, destacado em nossa 
bibliografia pelo imenso va-
lor de sua obra, de leitura 
indispensável a qualquer que 
deseja conhecer a literatura 
brasileira.

Em se tratando de duas 
personagens altamente des-
tacadas da nossa cultura, 
parece-nos perfeitamente na-
tural que o seu público admi-
rador queira conhecer as suas 
vidas, como conseguiu chegar 
às admiráveis posições, que 
os transformaram em ícones 
em suas respectivas ativida-
des intelectuais. 

Sucedeu, todavia, que 
ambas as biografias, foram 
“cassadas”, isto é, tiveram as 
suas publicações, proibidas a 
pedido dos biografados ou de 
suas famílias, através de de-
cisões judiciais.

Em publicações recentes 
de jornais do Sul do País, 
voltou-se à discussão, em 
derredor, do tema, envolven-
do entrevistas concedidas por 
profissionais especializados, 
e, dessas entrevistas, con-
clui-se que a intervenção ju-
dicial que impede a publica-
ção dessas obras biográficas, 
são consideradas como prévia 
censura, emprestando ao fato 
um viés de natureza política, 
uma censura prévia privada, 
diz um ilustre entrevistado, 
que aconselha os interessados 
na publicação, a lutarem pelo 
acolhimento de sua interpre-
tação pelo Supremo Tribunal 
Federal-STF.

Ainda o insigne entrevis-
tado cita o at. 20 do Código 
Civil, que proíbe o uso de 
produção intelectual, a ima-
gem de uma pessoa ou fatos 
de sua vida, sem sua autori-
zação, desde que se destinem 
a fins comerciais, tal como 
ocorre com a venda dos livros 
biográficos.

Nesse passo, convém que 
venha à toma o art. 5º. inci-

so X, do art. 5º. da Constitui-
ção Federal, segundo o qual 
“são invioláveis a intimidade, 
a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas.” Ora, é 
evidente que para escrever 
uma biografia, ou não será 
uma verdadeira biografia, se 
a intimidade do biografado 
não for alcançada, atingida, 
enfim, mas este comporta-
mento inconstitucional, mal-
trata disposição constitucio-
nal, expressa.

Destarte, o Tribunal Cons-
titucional, o Supremo Tribu-
nal Federal, não pode suprir 
a vontade do biografado, fe-
rindo-lhe a própria vontade, 
que está apoiada, na lei e na 
Constituição para autorizar 
a publicação de fatos de sua 
vida pessoal e íntima, o que 
na verdade, representa a pró-
pria vida do biografado ou de 
biografia não se tratará.

E, prevê a legislação es-
pecífica que a violação a es-
ses direitos personalíssimos, 
além da proibição da publi-
cação da biografia não auto-
rizada, ainda responderá por 
prejuízos morais e materiais 
decorrentes do ato de divul-
gação 

Em assim sendo e em 
conclusão, divergimos fron-
talmente dos ilustrados pro-
fessores cariocas que consi-
deram ser possível obter do 
STF, obter a autorização para 
publicação de uma biografia 
não autorizada, 

E mais ainda o fazemos 
porque a entrevista em causa 
afirma que a legislação se re-
fere a pessoas desconhecidas 
e não a pessoas renomadas. 
Nenhuma razão é encontrada 
aí. Até porque a quem inte-
ressaria a publicação e a lei-
tura da biografia de um, des-
conhecido?

A fama poderia até sur-
gir, mas depois da divulgação 
biográfica, nunca antes e por 
fim, ainda firme na Constitui-
ção, ninguém pode ser obriga-
do a fazer ou deixar de fazer 
alguma. a não ser  que a lei o 
assegura ou determine. 

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado e Conselheiro Vitalício da OAB/BA. Dos 
Institutos dos advogados da Bahia e Brasileiro. Pós 
Graduação em Direito Imobiliário pela Universida-

de Católica do Porto-Portugal. Salvador – Bahia.

Biografia precisa 
de autorização

Artigo
E-mail: ebc@britocunha.com.br 

O Ministério da Educação cancelou, na 
semana passada, 11 mil vagas de 136 cursos 
de Direito em todo o país, todos reprovados no 
quesito qualidade. Ao mesmo tempo transfe-
riu quatro mil dessas vagas para escolas com 
melhor avaliação. São medidas preventivas, 
pois evitam que sete mil vagas venham a ser 
mal ocupadas, não necessariamente por culpa 

do estudante, mas de quem tinha a responsa-
bilidade sobre elas. O número é significativo e 
teria um efeito devastador em qualquer outra 
profissão ou lugar do planeta, exceto no Brasil: 
as 11 mil vagas cortadas pelo MEC represen-
tam menos de 8% das vagas ocupadas nas fa-
culdades de Direito de norte a sul do país nos 
últimos 5 anos.

O Brasil precisa ajudar a libertar os 11 ad-
vogados — entre eles uma mulher — presos 
no Irã por defenderam opositores do governo. 
O apelo foi feito pela advogada iraniana Shirin 
Ebadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 
2003 e militante da área de Direitos Humanos. 
Segundo o jornal Correio Braziliense, em entre-

vista na sede da seção da OAB em São Paulo, 
Shirin agradeceu o empenho brasileiro no caso 
da iraniana Sakineh Ashtiani, condenada ao 
apedrejamento por adultério. “A Dilma preve-
niu o apedrejamento de uma mulher e, no ano 
passado, o Brasil votou contra o governo do Irã 
na ONU. Isso foi muito importante”, disse.

Direito concentra 13% das 
matrículas em faculdades

Ajuda para a advocacia
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Professora e Juíza de Direito LAURA SCALLDAFERRI PESSOA

PESQUISA

A magistrada Laura Scalldaferri 
Pessoa é a entrevistada dessa edição 
do Direitos. Mestre em Direito Privado 
pela Univerdidade Federal da Bahia 
(UFBA) e Especialista em Direito Pro-
cessual Civil. Nesta breve entrevista, 
será abordado o polêmico  tema de sua 
tese de doutorado, morte voluntária. 

Como surgiu sua ideia?
Temas relacionados à morte volun-

tária são polêmicos, suscitam aspectos 

éticos, morais, religiosos, cinetificos, ju-
rídicos e filosóficos, havendo os que são 
lhes favoráveis (face ao principio da 
liberdade e do autodeterminação), e os 
opositores, com base na Constituição.

Qual foi o enfoque filósofico?
A vontade de refletir sobre a dis-

ponibilidade do direito à vida sobre 
e sobre o direito de decidir sobe si 
mesmo, na sua expressão máxima – 
decidri o próprio morrer. As decisões 

de um pacinete terminal ou daquele 
em situação de irreversibilidade in-
tegram o controvertido direito que 
emerge do respeito à sua vida e ao 
seu próprio corpo.

Faça um resumo de seu trabalho.
Início com o aspecto histórico e 

culturl do morrer no passado, na pós-
modernidade e os paradimas emer-
gente na moderna medicina. Depois, 
focalizo o direito à vida e suas expres-

sões no direito positivo, relacionan-
so-o com o principio da dignidade da 
pessoa humana. Na terceira parte, re-
lato a figura da eutanasia e a necessi-
dade de pensar no paciente terminal 
que deseja abreviar seu sofrimento. 
Continuo  com o enfoque legislativo 
e ético dado ao tema em outros paí-
ses. Não se trata de fazer a apologa 
da morte, mas da morte digna como 
possibilidade de escolha.

Fonte: Jornal A Tarde

Advogados têm pouca 
confiança na Justiça. Esse 
foi um dos dados revelados 
pela pesquisa feita pela 
Fundace, entidade criada 
por professores da FEA-RP 
(Faculdade de Economia, 
Administração e Contabi-
lidade de Ribeirão Preto, 
da USP), cujo objetivo era 
averiguar a quantas anda 
este poder na visão desses 
profissionais.

Foram entrevistados 
1.712 advogados. Ao serem 
questionados se pensam 
que a Justiça trata com 
igualdade os autores das 
ações, 55,1% acreditam 

que o tratamento é pouco 
igual, 31,1% afirmam não 
é nada igualitário e 13,1% 
acreditam que tratam to-
dos igualmente. 

O advogado e profes-
sor, Marco Aurélio Gu-
miere, um dos responsá-
veis pela pesquisa, diz 
tratar-se de um certo pa-
trimonialismo, ou seja, a 
preferência por amigos e 
parentes. E cita que até 
nas salas de aulas os pro-
fessores enaltecem a im-
portância de ter boas re-
lações nos cartórios, para 
ter seus pedidos atendidos 
com mais rapidez.
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“Não se trata de fazer a apologia 
da morte, mas da morte digna 
como possibilidade de escolha”

Advogados têm visão 
negativa da Justiça

Sadia mais Perdigão
O jornal DCI noticia 

que o julgamento da fusão 
entre Sadia e Perdigão, que 
estava prevista para ser 
analisada nesta quarta pelo 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica, já traz, 
independentemente do re-
sultado, uma articulação da 

BR Foods caso a união não 
seja aprovada. Mesmo que 
o pedido de vista dos autos 
pelo Ministério Público Fe-
deral não cause adiamento 
da apreciação do processo, a 
companhia poderá usar esse 
argumento em uma possível 
ação na Justiça.   
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Direito Internacional
1- Maria celebrou contrato de 

compra 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 furtaram o 
referido carro.

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

a) Haverá resolução do contrato pela 
falta superveniente do objeto, sen-
do restituído 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 
outro carro.

d) Pedro poderá entregar outro veícu-
lo no lugar no automóvel furtado.

2- Mathias, solteiro e capaz, com 
65 anos de idade, e Tânia, sol-
teira e capaz, com 60 anos de 
idade, conheceram-se há um 
ano e, agora, pretendem se ca-
sar. A respeito da situação nar-
rada, é correto afirmar que Ma-
thias e Tânia

a) deverão, necessariamente, cele-
brar pacto antenupcial optando 
expressamente pelo regime da se-
paração de bens.

b) poderão casar-se pelo regime da 
comunhão parcial de bens, desde 
que obtenham autorização judi-
cial, mediante a prévia demons-
tração da inexistência de prejuízo 
para terceiros.

c) poderão optar livremente dentre os 
regimes de bens previstos em lei, 
devendo celebrar pacto antenupcial 
somente se escolherem regime di-
verso da comunhão parcial de bens.

d) somente poderão se casar pelo re-
gime da separação obrigatória de 
bens, por força de lei e indepen-
dentemente da celebração de pacto 
antenupcial.

3- Josefina e José, casados pelo 
regime da comunhão univer-
sal 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 automobilístico, 
morreram Mário e Mauro. José, 
muito triste com a perda dos fi-
lhos, faleceu logo em seguida, 
deixando um patrimônio de R$ 
900.000,00. Nesse caso hipoté-
tico, 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 receberiam 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 
partes de R$ 300.000,00. Pau-
lo 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 im-
portância 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 re-
ceberia 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 
receberiam cada um R$ 50.000,00. 
Moacir receberia R$ 150.000,00.

4- Ricardo, buscando evitar um 
atropelamento, realiza uma 
manobra e atinge o muro de 
uma casa, causando um grave 
prejuízo.

Em relação à situação acima, é 
correto afirmar que Ricardo

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

b) responderá pela reparação do 
dano, apesar de ter agido em esta-
do de necessidade.

c) responderá pela reparação do 
dano, apesar de ter agido em legí-
tima defesa.

d) praticou um ato ilícito e deverá re-
parar o dano.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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“Não há melhor maneira de exercitar a imaginação do que 
estudar direito. Nenhum poeta jamais interpretou a natureza 
com tanta liberdade quanto um jurista interpreta a verdade. 

Jean Giraudox

O modelo de franquia foi introduzido 
pela Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos  (ECT) no início dos anos 90. Des-
de meados de 1994, porém, vem sendo alvo 
de contestações do Tribunal de Contas da 
União (TCU), que cobra a realização de li-
citação das franquias dos Correios. 

Em 2009, uma decisão judicial deter-
minou que os Correios fizessem a subs-
tituição dos contratos firmados sem lici-
tação, até a data de 10 de novembro de 
2010, já que a ECT é uma empresa públi-
ca e, por esse motivo, deveria ter promo-
vido concorrências para a contratação de 
seus franqueados.

No ano de 2010, porém, a Justiça Fede-
ral de Brasília, a pedido da Associação Bra-
sileira de Franquias Postais (Abrapost), 
determinou que os Correios republicassem 
o edital de licitação para contratação das 
agências franqueadas, interrompendo o 
processo que estava em andamento. 

Provavelmente em razão de tudo isso, 
em 08 de abril de 2011, foi publicado no 
Diário Oficial da União a lei nº 12.400, 
que alterou a Lei nº 11.668, de 02 de maio 
de 2008, que dispõe sobre o exercício da 
atividade de franquia postal.

Segundo a nova lei, a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos (ECT) 
deverá concluir as contratações até 30 de 
setembro de 2012. Houve uma amplia-
ção do prazo de eficácia dos contratos de 
“franquias postais”, que se esgotaria em 
11 de junho de 2011, para 30 de setembro 
de 2012. Além disso, a nova lei acrescen-
tou o artigo 7º A, que dispõe que as novas 
agências de Correios franqueadas terão o 
prazo de 12 meses para fazer as adequa-
ções e padronização definidos pelas nor-
mas técnicas e manuais da ECT.

Esta lei, todavia, não esclarece a ne-
cessidade de licitação para a captação de 
franqueados, cabendo aos juízes resol-
ver essa pendência. Ou seja, na verdade, 
não se sabe como serão as contratações 
de franquias para os Correios. Dentre as 
modalidades de contratações pelo Poder 
Público, não estão contempladas as fran-
quias. O Legislativo apenas postergou 
essa decisão. Agora, devemos aguardar 
os próximos capítulos.

Por Marina Nascimbem Bechtejew Richter. 
Advogada e sócia do Kurita, Bechtejew 

e Monegaglia Advogados – KBM Advogados. 
São Paulo Capital.

É nosso dever nos indignarmos com as 
recentes notícias da má gestão da meren-
da nas escolas públicas brasileiras. Mais, 
ainda, quando o descaso e desperdícios são 
denunciados em municípios do interior do 
Estado da Bahia e prejudicam crianças e 
adolescentes que necessitam destes ali-
mentos para atender suas carências nu-
tricionais.

São negligentes aqueles gestores que 
permitem que os alimentos pereçam em 
depósitos ao invés de serem regularmente 
distribuídos pela rede escolar; igualmen-
te, quando permitem que as merendas se-
jam preparadas em condições irregulares 
de nutrição e higiene. Somem-se a este te-
nebroso cenário, as situações de corrupção 
nas respectivas licitações e execução dos 
contratos administrativos firmados com 
as municipalidades.

Em defesa dos preceitos constitucio-
nais de resguardo da educação e da cida-
dania, cumpre repudiarmos a gravíssima 
violência praticada contra crianças e ado-
lescentes e exigirmos a punição adminis-
trativa e criminal dos responsáveis. 

Registre-se que existem precedentes 
jurisprudenciais de êxito em ações civis 

públicas e ações penais públicas incondi-
cionadas movidas contra maus gestores 
em diversos tribunais, inclusive o TRF 
da 1ª. Região, que tem jurisdição no Es-
tado da Bahia, quando envolvidas verbas 
federais.

Neste contexto, importante difundir-
mos o elogiável Projeto de Responsabilida-
de Social da ECT (Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos), em parceria com a 
OAB/BA (Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seção Bahia), MP/BA (Ministério Público 
Estadual) e TJ/BA (Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia), entidades integrantes do 
Comitê Permanente de Acompanhamento 
do Funcionamento das Escolas Públicas, 
através do qual a população em geral e, 
especialmente, pais, alunos e professores 
podem encaminhar denuncias de irregula-
ridades nas escolas públicas baianas. 

O desenvolvimento social só é viável 
com a efetiva garantia de acesso a forma-
ção de qualidade, especialmente na educa-
ção infantil e fundamental.

Por André Gordilho. 
Advogado, sócio de Tourinho & Godinho Advogados Asso-

ciados e Secretário Adjunto da OAB/BA. Salvador – Bahia

Correios: nova lei 
de franquias postais

Educação e cidadania

E-mail: marina@kbmadvogados.com.br

E-mail: godinho@tourinhoegodinho.adv.br
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Irritação, nervosismo, rispidez, insegu-
rança, arrogância, autoritarismo e prepo-
tência são sintomas patológicos identifica-
dos em parte dos magistrados brasileiros.

As consequências daquele estado ir-
ritadiço, arrogante e prepotente, que no 
“mundo jurídico” passou a ser chamado 
de “juizite”, tem-se revelado através do 
desrespeito às partes, pressão psicológica 
sobre as testemunhas, perseguição a ser-
vidores, maus tratos a advogados e ino-
bservância às suas prerrogativas, muito 
deles recusando-se o simples registro, em 
ata de audiência, de um protesto por cer-
ceamento de defesa.

  Da maneira como conduz o processo, 
ninguém pode “ousar” discordar, “esque-
cendo-se” do que aprendeu na academia, 
que a ”liberdade de julgar não está acima 
da lei, nem da segurança do direito”.

 Como seria bom se todos compreen-
dessem e reconhecessem, como reconhe-
ceu o Juiz Rafael Magalhães, mineiro, um 
dos mais eminentes do Brasil, quando, há 
mais de quarenta anos, proclamou que “o 
advogado precisa da mais ampla liberda-
de de expressão para bem desempenhar 
o seu mandato” e que “o Juiz deve ter a 
humildade necessária para ouvir com pa-
ciência as queixas, reclamações e réplicas 
que a parte oponha a seus despachos e 
sentenças”, arrematando que “seria uma 
tirania exigir que o vencido se referisse 
com meiguice e doçura ao ato judiciário e 
à pessoa do julgador que lhe desconheceu 
o direito”.

.Lamentavelmente nem mesmo o tem-
po tem-se encarregado do amadurecimento 
do portador da “juizite” para inspirar-lhe 
confiança, sensatez, paciência e a cordial 
convivência com os advogados e as partes, 
dando-lhe a certeza de que é ele mesmo, nos 
limites fixados pela lei, quem, ao conduzir 
o processo, substitui a vontade das partes e 
decide, como se fosse o próprio Estado.

O Poder Judiciário, diferentemente dos 
dois outros poderes do Estado, na presta-
ção de seus serviços, “é aquele que asse-
gura direitos, aplaca dissídios, compõe in-
teresses na diuturna aplicação da lei e de 
sua adaptação às mutáveis condições so-
ciais, econômicas e políticas”. Exatamen-
te por isso, é o poder que reclama de seus 
membros “serenidade e bravura, paciência 

e desassombro, humildade e altivez, inde-
pendência e compreensão”.

De igual modo o advogado, na luta 
pelos interesses do seu cliente, deve se 
portar “como um guerreiro sem bravata” 
e não é por isso, senão, que também deve 
manter a sua independência em qualquer 
circunstância, não devendo ter receio de 
desagradar a qualquer autoridade, nem 
de incorrer em impopularidade, no exercí-
cio da profissão. A “juizite” tem–se revela-
do num desserviço à magistratura.

O juiz vocacionado esquece o relógio e o 
afã em terminar rapidamente as audiên-
cias. Ouve as partes e as testemunhas com 
paciência. Faz prova bem feita, dispondo 
de elementos para uma decisão segura, 
com menos riscos de injustiças, além de 
não cercear os sagrados direitos das par-
tes e dos seus procuradores, ainda que a 
sua carga seja pesada e tenha centenas de 
processo a despachar. 

Na convivência diária com o juiz, o ad-
vogado deve conduzir-se profissionalmen-
te nos limites da elegância, da cordialida-
de e da ética, mas não pode esperar tão 
somente pelo tempo, pela cura da “juizite.

.É preciso que o advogado combata tal 
“enfermidade”, sem receio de melindrar 
ou desagradar ao magistrado, desde que 
sua ação se enquadre nos limites estabe-
lecidos pela lei estatutária, com altivez e 
serenidade, de modo firme e respeitoso.

A vocação do advogado é combater, é 
lutar, é opor-se, é apaixonar-se pela pai-
xão alheia, é ter alma de guerreiro, ainda 
que às vezes não seja nem mesmo compre-
endido por aqueles que fazem justiça!

Nossa ação deve se desenvolver no 
campo da utilização dos “remédios jurídi-
cos” postos à nossa disposição: a represen-
tação correicional, a denúncia pública do 
seu comportamento atentatório à própria 
magistratura, o protesto por cerceamento 
de defesa, a interposição de recursos, o re-
querimento de mandados de segurança.

Nossa omissão seria estímulo a um 
“processo epidêmico” que poderia atingir 
toda a magistratura brasileira, em razão 
da “contaminação pelo exemplo”.

Por Saul Quadros Filho.
Advogado, Professor de Direitos Constitucional e Direito 

do Trabalho da UCSAL e Presidente da OAB Bahia. 
Salvador – Bahia. 

Juizite – Um desserviço 
à magistratura!

E-mail: adsaul@uol.com.br 

Prazo final
O Conselho Nacional de Justiça deu 

prazo de seis meses para que os tribunais de 
todo o país encaminhem as armas em seu 
poder ao Comando do Exército para destrui-
ção. A decisão consta de resolução aprovada 
na última sessão, destinada a disciplinar o 

depósito judicial e a destruição de armas e 
munições apreendidas, informa o Jornal do 
Brasil. De acordo com o conselheiro Felipe 
Locke Cavalcanti, relator do processo, os 
tribunais têm hoje mais de 750 mil armas 
armazenadas em suas dependências.

É a partir da assembleia de instala-
ção que o condomínio passa a ter vida. 
É nesse momento que, entre outras coi-
sas, elegem-se os representantes legais 
do empreendimento e aprova-se uma 
previsão orçamentária para rateio das 
despesas do condomínio. 

Somente após a assembleia de ins-
talação, na qual deverá ocorrer a devi-
da assinatura da ata condominial pelo 
presidente e secretário estabelecidos, é 
que o condomínio estará instituído. Com 
isso o condomínio poderá requerer o nú-
mero de inscrição no CNPJ (Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica), contratar 
funcionários, abrir conta bancária, en-
tre outras medidas. 

Ao contrário do que muitos pensam, 
o melhor momento para instalação do 
condomínio não é a partir da liberação 
do habite-se (documento emitido pelas 
prefeituras atestando a legalidade do 
prédio ou da casa), mas, sim, quando 
as unidades autônomas já tiverem sido 
vistoriadas, as áreas comuns estiverem 
prontas e as chaves forem entregues a 
todos os condôminos.

Quando a entrega das chaves não 
ocorrer por responsabilidade exclusiva 
do condômino, a assembleia de instala-
ção do condomínio não estará prejudica-
da. Neste caso a unidade pode ser retida 
e a cobrança do condomínio dependerá do 
que estiver estabelecido no contrato de 
compra e venda firmado entre as partes.

Lembramos que qualquer despesa 
antes da instalação do condomínio fica-

rá a cargo da construtora.
A assembleia, por maioria simples 

de votos, pode se recusar a instalar o 
condomínio em três situações: se o em-
preendimento não estiver em condições 
de habitabilidade; se as chaves não tive-
rem sido entregues, apesar de as unida-
des estarem quitadas; ou se o habite-se 
do imóvel não tiver sido disponibilizado. 
Em todos os casos, a consequência para 
essa recusa pode ser perigosa. 

A não instalação do condomínio é fator 
impeditivo para o início da cobrança da 
taxa condominial, impossibilitando a che-
gada de novos moradores, uma vez que o 
prédio não terá eleito seus representantes 
legais e nem terá sua estrutura montada 
(portaria, faxina, zelador etc.). 

Para os demais problemas é salutar 
a instalação do condomínio e o recebi-
mento das áreas comuns, pois a eleição 
do síndico na assembleia de instalação 
dará representatividade ao condomínio 
para sanar qualquer pendência. 

Se a construtora instalar o condo-
mínio sem a entrega de parte das uni-
dades, a cobrança de rateio aos condô-
minos que não estiverem com as suas 
unidades entregues por culpa da cons-
trutora fica vinculada a efetiva entre-
ga, salvo disposição diversa no contrato 
entre as partes a qual é passível de dis-
cussão judicial.

Por Rodrigo Karpat.
Advogado Imobiliário e sócio do escritório Karpat 

Sociedade de Advogados. 
São Paulo-SP.

A importância 
da assembleia de 
instalação de condomínio

Direito Condominial
E-mail: rodrigo@karpat.adv.br 

Bares e restaurantes com TV 
e rádio devem pagar Ecad

Bares e lanchonetes 
que tiverem televisões 
em seus estabelecimen-
tos devem pagar direitos 
autorais ao Escritório 
Central de Arrecadações 
e Distribuição (Ecad). O 
entendimento é do Supe-
rior Tribunal de Justiça, 
que acatou os argumen-
tos da entidade de que os 
estabelecimentos aumen-
tam sua clientela com a 
presença dos aparelhos.

A decisão foi dada na 
ação impetrada por uma 
pequena lanchonete de 
Governador Valadares 
(MG) contra o Ecad, que 
a cobrava com a alegação 
de que a presença da tele-
visão aumentava sua fre-
quência. A lanchonete ar-
gumentou que não havia 
como provar as alegações 
do Ecad. E, por isso, não 
faria o pagamento. A 2ª 
Turma Recursal Recursal 
da cidade deu razão ao es-
tabelecimento.

O Juízo Especial Cí-
vel de Minas também foi 
favorável à lanchonete. 
Acatou os argumentos da 
defesa de que as pessoas 
frequentam a lanchone-
te por causa dos lanches 
rápidos e não pela TV. O 
Ecad, então, recorreu ao 
STJ.

O relator do caso, mi-

nistro Sidnei Beneti, no 
entanto, deu razão à en-
tidade e afirmou que “é 
pacífico o entendimento 
de que bares, restauran-
tes e hotéis estão sujeitos 
ao pagamento de direitos 
autorais quando disponi-
bilizarem de rádio e tele-
visão em seus recintos”. 
(Ascom/STJ)

DECISÕES
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No mês de junho de 2010, minha espo-
sa me perguntou se eu sabia da existência 
da Academia de Letras Jurídicas do Brasil 
(sede no Rio de Janeiro). E de pronto respon-
di que não.

A partir dessa inquietante pergunta, come-
cei a pesquisar o tema. E logo descobri que a 
nossa Bahia também dispunha de sua Acade-
mia de Letras Jurídicas, e que a mesma foi ide-
alizada pelo então Presidente do Tribunal de 
Justiça da Bahia/TJBA (1983 – 1984), desem-
bargador Manuel José Pereira da Silva, e fun-
dada em 7 de dezembro de 1983. E nessa pes-
quisa, também constatei que o Sul da Bahia só 
tinha um representante nesta Augusta Casa, 
na categoria Patrono (Cadeira 24), que é Aure-
lino Leal, nascido no dia 4 de agosto de 1877, 
na antiga Vila da Barra do Rio de Contas, 
Bahia, hoje denominada Itacaré.

Baseado nesse fato e somando-se a consta-
tação que o Sul da Bahia conta, atualmente, 
com 7 (sete) faculdades ofertando o curso de 
Direito, a saber: A FTC - Faculdade de Tec-
nologia e Ciências/Itabuna; UNIME – União 
Metropolitana de Educação e Cultura/Itabu-
na; UESC - Universidade Estadual de Santa 
Cruz/Itabuna-Ilhéus; Faculdade de Ilhéus/
Ilhéus; FASB - Faculdade do Sul da Bahia 
e Faculdade Pitágoras, ambas em Teixeira 
de Freitas, e a CESESB - Centro de Ensino 
Superior do Extremo Sul da Bahia,  em Ita-
maraju, nasceu então o projeto de a Região 
Sulbaiana ter a sua própria Academia.

A partir daí, o próximo passo, então, foi 
convidar ilibados profissionais do Direito re-
gional para, juntos, amadurecermos a ideia 
de fundar a Academia de Letras Jurídicas no 
Sul da Bahia (que abrangeria o Sul, o Baixo 
Sul e o Extremo Sul do nosso Estado). Aten-
dendo ao meu convite, reuniram-se, no escri-
tório do Dr. José Carlos Oliveira, os ilustres 
operadores do Direito Leandro Alves Coelho, 
advogado e professor de Direito Tributário 
das Faculdades UNIME/FACSUL e FTC; 
Cosme José dos Reis, advogado e professor 
de Direito Penal; Paulo Sérgio dos Santos 
Bonfim, advogado e professor de Direito Ci-
vil da FTC, e José Carlos Oliveira, advoga-
do, auditor fiscal do trabalho aposentado e 
membro-fundador da Academia Grapiúna de 
Letras (AGRAL) e membro-fundador da Aca-
demia Maçônica de Letras Ciências e Artes 
da Região Grapiúna (Amalcarg).

No mesmo escritório e também nos es-

critórios dos demais membros-fundadores 
da ALJUSBA, nos reunimos diversas vezes 
para planejarmos as ações iniciais, as quais 
abrangeram a elaboração do Estatuto e do 
Regimento Interno, e a confecção de uma lis-
ta contendo nomes de ilustres profissionais 
das Ciências Jurídicas, nascidos ou residen-
tes na outrora região cacaueira, que já não 
estavam mais no plano material, mas que 
deixaram o seu legado na nobre área jurí-
dica, para figurarem, após eleição secreta, 
como patronos da Egrégia Casa. Além dessa 
lista, uma segunda também foi feita, com no-
mes de expoentes vivos do Direito no contex-
to sulbaiano, para disputarem também em 
uma eleição secreta as 40 cadeiras.

 A ALJUSBA nasceu com a finalidade do 
estudo do Direito em todos os seus ramos e do 
aperfeiçoamento e difusão das Letras Jurídi-
cas. Outro importante objetivo que ela com-
preende é de reconhecer os profissionais que 
contribuem com a área de ensino-pesquisa e 
produção literária jurídica do Sul do Estado, 
além do aprimoramento dessa nobre ciência.

Na histórica reunião de fundação do dia 
13 de maio, a Academia teve aprovado o seu 
estatuto, o regimento interno, a logomarca, o 
brasão, o nome de sua revista, o nome do seu 
patrono: professor-advogado-jurista Francoli-
no Gonçalves de Queiroz Neto, sua sede provi-
sória (Avenida Firmino Alves, nº 60, Edifício 
Módulo Center, Salas 1006/1007, 10º andar, 
Centro, Itabuna – Bahia, CEP 45.600-185), a 
criação do site e, ademais, foi eleita por voto 
secreto sua primeira diretoria administrati-
va, que fica assim constituída: Leandro Alves 
Coelho (presidente); Vercil Rodrigues (vice-
presidente); Cosme Reis (diretor de biblioteca 
e arquivo), Paulo Sérgio Bomfim (secretário) 
e José Carlos Oliveira (tesoureiro). Também 
nessa reunião foram votados e eleitos, de uma 
lista contendo mais de 80 nomes, os 40 patro-
nos, bem como foram votados os 40 imortais 
que já estão sendo convidados para fazerem 
parte dessa Augusta Casa. 

Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia

O Diário Oficial desta sexta-fei-
ra (10/06), publicou a lei que auto-
riza a criação do chamado “cadastro 
positivo”, uma espécie de lista que 
vai reunir os consumidores brasi-
leiros que têm um histórico positivo 
de pagamentos. A lei 12.414 prevê 
que a inclusão no cadastro somen-
te pode ocorrer mediante autoriza-
ção prévia do potencial cadastrado, 
que poderá acessar gratuitamente 
as informações e solicitar sua re-

tirada dessa lista, além solicitar 
a impugnação de quaisquer infor-
mações que julgue erradas. Após a 
abertura do cadastro, no entanto, a 
inclusão de informações independe 
do cadastrado. A nova lei também 
disciplina o nível de informação que 
pode ser registrada na lista, vetan-
do “informações excessivas, assim 
consideradas aquelas que não esti-
verem vinculadas à análise de risco 
de crédito ao consumidor”. (Folha)

 De acordo com o jornal Valor 
Econômico, um projeto de lei que 
cria um novo Código Comercial 
brasileiro deve ser apresentado 
nesta quarta na Câmara dos Depu-
tados. Segundo o deputado Vicente 
Cândido (PT-SP), autor da propos-
ta, a ideia é criar uma comissão 
especial na Câmara para cuidar 

da tramitação. O grupo teria uma 
peculiaridade: além dos parlamen-
tares, fariam parte dele juristas e 
representantes do Ministério da 
Justiça. “Vamos pedir prioridade 
ao presidente Marco Maia (foto)
PT-RS”, afirmou Vicente Cândido, 
para quem a comissão poderá ser 
criada na semana que vem.

Diário Oficial publica 
lei do cadastro 

positivo de pagadores

Legislação comercial

“Danoso e perverso”
O presidente do Supremo Tri-

bunal Federal, Cezar Peluso, afir-
mou, no Senado, que o Judiciário 
brasileiro é “danoso e perverso”. 
Durante audiência para defender 

a  PEC dos Recursos, Peluso de-
fendeu as mudanças como forma 
de agilizar decisões judiciais. A in-
formação está no jornal Folha de 
S.Paulo. 

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

Ciências Jurídicas

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); Membro-Idealizador e Vice-Presidente da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA); 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.
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DIREITO - ADMINISTRAÇÃO - ECONOMIA - CONTABILIDADE

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

Extrato dos Estatutos de Fundação da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA)

I – Da denominação, sede e fins:
 - A Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia - ALJUSBA, é uma asso-

ciação civil com duração ilimitada, sem fins lucrativos, constituída por bacharéis 
em Direito, de notável saber jurídico e ilibada idoneidade e domiciliados no Sul 
do Estado da Bahia, localizada na Avenida Firmino Alves, nº 60, Edifício Módulo 
Center, Salas 1006/1007, Centro, Itabuna, Bahia.

- A instituição tem por finalidade, o estudo do Direito em todos os seus ramos 
e o aperfeiçoamento e difusão das Letras Jurídicas, funcionando de acordo com as 
leis aplicáveis e as normas estabelecidas.

II – Do Patrimônio:
- Constitui-se patrimônio da ALJUSBA, os bens móveis e imóveis, equipamen-

tos e subvenções diversas, doados e que venha a adquirir.

III – Da duração:
- A instituição tem duração ilimitada e no caso de sua extinção o patrimônio 

será revertido a uma associação com fins idênticos.

IV– Da Administração e dos novos membros:
– A administração da Academia será exercida pela Diretoria Administrativa 

e pelo Conselho Fiscal eleitos em maio para mandatos de 2 (dois) anos. Poderão 
tornar-se membro efetivo, quando da existência de vaga, o candidato que cumprir 
os critérios do art. 19 do Estatuto.

Itabuna, 24 de maio de 2011.

Vercil Rodrigues 
Fundador e Vice-Presidente ALJUSBA.

Prezado editor, quero parabenizar a 
excelente entrevista (DIREITOS, maio 
de 2011), com o jornalista e “boa pra-
ça” Ramiro Aquino. Aproveito também 
para parabenizar o jornalista pela fun-
dação da Academia Grapiuna de Letras 
(AGRAL). São essas ações que nos orgu-
lham de sermos grapiuna.

Maria de Fátima, cidadã itabunense.

Senhor Vercil, a cada mês você traz 
novidades para o leitor fiel do DIREITOS. 
Parabéns. E parabéns também por sua 
posse na Academia de Letras de Ilhéus.
Rita de Cássia, professora em Ilhéus – Bahia.

Senhor Editor do DIRETOS, a 
edição de maio/2011 estava simples-
mente sublime. Continuem assim 
– jornalismo com Qualidade e Cre-
dibilidade. 

Sandra Matos, estudante de Direito da 
FTC/Salvador – Bahia.

DIREToRIA DA AcADEMIA:

Presidente: Leandro Alves coelho;
Vice-Presidente: Vercil Rodrigues;

Secretário-Geral: Paulo Sérgio dos Santos Bonfim;
Tesoureiro: José carlos oliveira;

Diretor de Biblioteca e Arquivo: cosme José dos Reis.

Avenida Firmino Alves, nº 60, Ed. Módulo Center, Salas 1006/1007, 10º andar, 
Centro, Itabuna – Bahia, (Sede Provisória) - (73) 3613 2545 e 

9134 5375 (Dr. José Carlos Oliveira – Advogado) - CEP 45.600-185

ACADÊMICOS, CADEIRAS E PATRONOS 

                         NOMES      CAD                PATRONOS     STATUS
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O século XXI vai reclamar uma 
atuação do Estado de maneira fir-
me e exeqüível para atingir os seus 
fundamentos e objetivos.  O Brasil 
só atenderá a estes elementos mo-
trizes quando atender as demandas 
das minorias que foram margina-
lizadas ao longo de todo o processo 
histórico. Assim, ele estará percor-
rendo uma trajetória para solidifi-
car o processo democrático.

Desde a chegada dos portugue-
ses por aqui, as minorias vem sendo 
brutalmente violentadas em seus 
mais sublimes direitos. Os índios 
foram forçados ao trabalho e mui-
tos deles dizimados.

Como os índios não funcionaram 
como a melhor opção, ao instalar 
a empresa açucareira, trouxeram 
forçadamente do continente africa-
no, milhares de negros que seriam 
escravizados em terras brasileiras. 
Mas tarde, foram liberados do tra-
balho forçado sem nenhuma prote-
ção estatal. Consolidando assim a 
desigualdade do País.

Com as novas concepções de de-
mocracias contemporâneas, obser-
va-se a possibilidade de o Estado 
intervir para mediar os interesses 
de seus cidadãos. Todavia, é notó-
rio que em um processo democrá-
tico em que a maioria vence, rara-
mente, a minoria sairá de um pleito 
vencedor. A matemática e a sua lo-
gicidade numérica não favorecerão 
as minorias. Quando as minorias 
forem maioria no contingente popu-
lacional, minoritárias poderão estar 
em sua representatividade política.

Sendo assim, o Estado precisa 
intervir na discussão para concre-
tizar no plano material, os direitos 

das minorias. Nem sempre, em uma 
democracia todos os direitos serão 
atendidos. Mas ao tratar das mino-
rias, o Estado precisa intervir para 
possibilitar pelo menos a igualdade 
formal e substancial, a liberdade, 
o respeito à dignidade humana e 
a autodeterminação, por exemplo, 
das minorias sexuais, indígenas, 
afrodescendentes e cigana

Um Estado democrático de direi-
tos deve preconizar a universalida-
de e a igualdade entre os cidadãos. 
A equidade deve ser corroborada 
com estratégias distintas para a 
garantia dos direitos dos indivídu-
os em situação desigual, promo-
vendo a justiça sem privilégios ou 
preconceitos, assegurando a todos 
a igualdade de direitos. As políticas 
públicas devem disponibilizar re-
cursos e serviços de forma justa, de 
acordo com as necessidades de cada 
segmento social. 

Contudo, o Judiciário brasileiro 
vem dando passos firmes na con-
cretização dos direitos dessas mi-
norias, até mesmo, contornando as 
limitações do Legislativo e do Exe-
cutivo e especialmente, a inércia 
destes “poderes”. A primeira sema-
na de maio de 2011, tonou-se histó-
rica, em sessão plenária, em 04/05, 
o STF reconheceu a união estável, 
entre pessoas do mesmo sexo, por 
unanimidade. Uma nova entida-
de migra do sistema fático e entra 
no mundo jurídico para obter uma 
plêiade de direitos e proteção cons-
titucional. Sendo assim, a mais alta 
Corte brasileira pode visualizar as 
decisões de 1ª grau e os raros jul-
gados no 2ª grau das justiças esta-
duais que foram importantes para 

a formação de uma Jurisprudência 
sólida e não vacilante. 

O Parecer do Ministro Carlos 
Ayres Brito, relator da Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade (ADI) 
4277 e da Argüição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 132, que discutiam a equi-
paração da união estável entre 
pessoas do mesmo sexo a entida-
de familiar, o ministro considerou 
que o artigo 1723 do Código Civil 
deve ser interpretado conforme 
a Constituição, para ele deve ser 
excluído “qualquer significado que 
impeça o reconhecimento da união 
contínua, pública e duradoura en-
tre pessoas do mesmo sexo como 
‘entidade familiar’, entendida 
esta como sinônimo perfeito de 
‘família’”. 

Antes, o STF já havia feito his-
tória ao proteger as minorias indí-
genas, na famosa demarcação da 
Reserva Indígena Raposa Serra do 
Sol. Naquela oportunidade, os seto-
res mais conservadores da socieda-
de brasileira se agigantavam para 
pressionar o STF para não reconhe-
cer a demarcação.

Assim, não é possível, que o Es-
tado de maneira silenciosa permita 
a ditadura da maioria. Afinal, a de-
mocracia não pode significar o fim 
em si mesmo. Não pode representar 
o impedimento para a existência de 
determinados grupos. Não pode im-
pedir que as minorias se organizem 
e possam mostrar publicamente os 
seus anseios.

Por Efson Batista Lima.
Graduando em Direito e Diretor de Recursos Humanos do 
Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas, Organizador dos 

Livros Diversidade e Convivência – Edufba pela Ufba. 
Salvador – Bahia.

1- Ad Domum = Em casa
2- Ad Judicem Dicere = Falara perante o juiz.
3- Animus Abutendi = Intenção de abusar.
4- Alter = Aliás
5- A Maxima (Poena)  = Apelativo a máxima pena.
6- Brevi Manu = De ponto.
7- Communi Consensu = De comum acordo.
8- Custus Legis = O guardião da lei.
9- De Lege Condenda = da Le vigente
10- Decisum = Decisório.
11- Eventus Damni = Evento do dano.
12- Ex Jure = Conforme o direito.
13-Ibidem = No mesmo lugar.
14-Referendum = Referendo (plebiscito).
15- Voz Populi Del = A voz do povo é a voz de Deus.

A intervenção estatal para 
garantir os direitos das minorias

Artigo
E-mail:  efsonblima@hotmail.com

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

4º Dica – Não se deve postular sem bem conhe-
cer e estar seguro dos fatos. Por isso, convém lembrar 
ao cliente, o que, envolvido emocionalmente, não raro 
tende a omitir – às vezes até de boa-fé – circunstâncias 
que lhe são desfavoráveis, o que, para bem defendê-lo, 
é indispensável que seu advogado conheça a veracida-
de do ocorrido.

5º Dica – A advocacia pressupõe, mais do que isso, 
exige bom senso, conhecimento técnico e juízo crítico, 
como condição essencial ao seu exercício. Vale dizer; 
requer discernimento, tato, entendimento, capacidade 
de avaliação, tino, sensibilidade, percepção, senso de 
julgamento e saber. Mesmo porque – e já é truísmo 
dizer-se-o advogado é o primeiro juiz da causa.

6ª Dica – Não é dever ou obrigação do advogado 
patrocinar toda e qualquer causa, a menos que tenha 
sido indicado pela OAB ou pela assistência judiciária.

7ª Dica – Recorda-te que a advocacia exige estudo, 
reflexão, conhecimento e tempo para ser bem exercida. 
Nunca aceites, pois, causas em quantidade superior à 
tua capacidade e tuas forças. Do contrário nunca se-
rás um advogado responsável consciencioso, confiável 
e eficiente.

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

CNJ tem cadastrados mais de 86 mil jovens infratores Ajuda para a advocacia
Mais de 86 mil adolescentes de 12 

a 17 anos já passaram pelo Cadastro 
Nacional de Adolescentes em Confli-
to com a Lei, criado em fevereiro de 
2009, e mantido pelo CNJ para reunir 
o histórico e o perfil dos infratores.

Segundo consulta realizada no 
final de maio, são 86.696 jovens ins-
critos e um total de 112.673 processos 
cadastrados, entre ativos e conclusos, 
desde a criação do banco de dados.

O juiz auxiliar da presidência do 
CNJ, Reinaldo Cintra, explicou que 
os adolescentes cadastrados foram 
ou estão sendo processados. De acor-

do com o levantamento, o número de 
processos ativos chega a 80.490. Atu-
almente 28.467 jovens estão cumprin-
do algum tipo de medida socioeduca-
tiva, que pode variar da advertência 
até a internação em estabelecimento 
educacional.

Também, segundo o cadastro, 
a maior parte dos jovens cadastra-
dos é do sexo masculino (25.802). E 
o número de adolescentes que estão 
cumprindo a medida socioeducativa 
de internação chega a 4.546 em todo 
o país.

A equipe do CNJ avalia as con-

dições físicas das unidades de inter-
nação, assim como a existência de 
algum projeto pedagógico para os jo-
vens internados. Para isso, são ouvi-
dos os profissionais e cerca de 10% do 
total dos adolescentes. O trabalho en-
volve também a análise dos processos 
em tramitação nas varas da infância 
e juventude. 

De acordo com Cintra, o que se 
vê na maior parte das unidades é a 
reprodução da realidade do sistema 
carcerário. “Algumas unidades de in-
ternação são piores que as cadeias”, 
afirmou. (Ascom/CNJ).

O Brasil precisa ajudar a libertar os 
11 advogados — entre eles uma 
mulher — presos no Irã por de-
fenderam opositores do governo. 
O apelo foi feito pela advogada 
iraniana Shirin Ebadi, vencedora 
do Prêmio Nobel da Paz em 2003 
e militante da área de Direitos 
Humanos. Segundo o jornal Cor-
reio Braziliense, em entrevista na 

sede da seção da OAB em São 
Paulo, Shirin agradeceu o empe-
nho brasileiro no caso da irania-
na Sakineh Ashtiani, condenada 
ao apedrejamento por adultério. 
“A Dilma preveniu o apedreja-
mento de uma mulher e, no ano 
passado, o Brasil votou contra o 
governo do Irã na ONU. Isso foi 
muito importante”, disse.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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Alunos da Unime participam 
de Fórum Internacional

Estudantes do 4º período do curso 
de Direito da Unime participaram, nos 
dias 26, 27 e 28 de maio, do Fórum In-
ternacional de Direito Público e X Con-
gresso Brasileiro de Direito Constitu-
cional Aplicado em Salvador.O evento, 
realizado pela JUS PODIVM e Múltipla 
– Difusão de conhecimento, aconteceu 
no Centro de Convenções. O encontro 
teve como tema Transconstitucionalis-
mo e a Tutela dos Direitos Humano e 
reuniu palestrantes nacionais e inter-
nacionais do cenário jurídico.

Os estudantes da turma A ficaram 
satisfeitos em poder participar de um 
evento tão grandioso. Para a estudante 
de Floresta Azul, Nilda Nunes a expe-
riência valeu à pena. “Pudemos chegar 
perto dos palestrantes importantes e 
conversar com eles”, disse.

Segundo o estudante Roberto Wag-
ner, o grupo já está se programando 
para o próximo Congresso que aconte-
ce em setembro sobre Processo Civil, 
na capital baiana. ”Voltamos entusias-
mados”, conta.

Já a aluna Tainá Costa, que fez 
intercâmbio na Alemanha, serviu de 
intérprete para os colegas ao conver-
sar com o palestrante Peter Häberle, 
um dos maiores constitucionalistas do 
mundo e professor Titular de Direito 
Público e de Filosofia do Direito da 
Universidade da Augsburg, na Alema-
nha. A aluna Ilana Fernandes desta-
cou que, quando o nome da Unime Ita-
buna era mencionado no Congresso, 
os alunos sentiram muito orgulho da 
instituição. “Estou orgulhosa de fazer 
parte da Unime Itabuna”, declarou.

Dentre os conferencistas mais co-
nhecidos estavam José Afonso da Silva 
que falou sobre Liberdade, Realidade 
Política e a Eficácia da Constituição; 
Ingo Wolfang Sarlet que falou sobre 
A Dignidade da pessoa humana e di-
reitos fundamentais na ordem consti-
tucional e Pedro Lenza que discorreu 
sobre a CPI, direitos fundamentais 
e a garantia do sigilo bancário além 
dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal(STF), Gilmar Mendes e Car-
men Lúcia Antunes Rocha.

O Fórum também contou com a 
participação de Alexandre Moraes, Ed-
valdo Brito, Daniel Sarmento, Dirley 
da Cunha e a presençanternacional de 
Antonio D’Atena, presidente da Escola 
de Pós-Graduação da Universidade de 
Roma.
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Autonomia de 
honorários vale desde 

Estatuto da OAB
O direito subjetivo dos advogados de 

receber honorários de sucumbência deve 
ser compatível com o direito da parte ven-
cedora, nos termos do artigo 20, do Códi-
go de Processo Civil. O entendimento é da 
Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça quanto a processos iniciados antes 
do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 
Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994).

Segundo o ministro Humberto Martins, 
o CPC não sofreu modificações ao longo do 
tempo e desde 1973 determina que o ven-
cido deve pagar ao vencedor. Essa situação 
só mudou com o Estatuto.

Ele também observou que nas ações 
formadas antes do Estatuto, e depois do 
CPC, o direito aos honorários de sucum-
bência era atribuído em grau primário à 
parte vencedora, que poderia até ter con-
tratado para permitir seu recebimento 
com autonomia.

O ministro ressaltou que “interpretar o 
direito de forma diversa seria considerar que 
os advogados sempre possuíram um direito 
autônomo de execução dos honorários de su-
cumbência, e que o advento do CPC não trou-
xe efeitos à relação existente entre os patro-
nos e os representados judicialmente”.

Ele foi acompanhado pelos ministros 
Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, 
Hamilton Carvalhido, Laurita Vaz, Castro 
Meira e Mauro Campbell Marques.
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