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1- DIREITOS - Venerável 
Mestre, de quem foi a feliz ideia 
de fazer com que fosse pública e 
conjunta, a posse dos três Vene-
ráveis Mestres das Lojas Simbóli-
cas Areópago Itabunense, Acácia 
Grapiúna e 28 de Julho?

Cléber Moreira Lima - As boas 
ideias não têm dono, estamos felizes 
com a realização deste evento, iniciamos 
um processo de quebrar paradigmas, a 
Maçonaria há muito tempo deixou de 
ser secreta, passou a ser discreta, mos-
tramos que somos unidos e o resultado 
será fortalecimento do edifício social.

DIREITOS - Venerável Mestre, 
todos sabemos que a Loja Maçôni-
ca Acácia Grapiúna, criada recen-
temente, tem como membros Ma-
çons da Loja Maçônica Areópago 
Itabunense, mas vem se reunindo 
na Loja Maçônica Acácia Sul, em 
Itajuipe. Muito embora a distân-
cia de Itabuna para Itajuipe seja 
pequena, acredito que seja um sa-
crifício a mais para os que tenham 
que se deslocar para as reuniões 

daquela Loja, ainda assim à noite, 
e pela BR 101. Há possibilidade de 
a Loja Acácia Grapiúna vir a re-
alizar suas sessões no Templo da 
Areópago Itabunense?

CML – Claro, a Maçonaria nos en-
sina a praticar os ensinamentos bí-
blicos; “Oh! Quão bom e quão suave é 
que os irmãos vivam em união”.

DIREITOS - Sabemos que a 
Loja Maçônica Areópago Itabu-
nense abriga duas importantes 
juvenis instituições paramaçôni-
cas, de amplitude internacional, 
que são o Capítulo Itabuuna da 
Ordem Demolay e o Betel das Fi-
lhas de Jô, que tem muita disci-
plina, ritualista e hierarquia, e 
muito tem contribuído para a for-
mação moral e cívica e parentas 
de maçons, existe a instituição 
paramaçônica, também de nível 
internacional, denominada Es-
trela do Oriente. É possível que a 
Areópago Itabunense crie em Ita-
buna e abrigue o capítulo Estrela 
do Oriente?

CML – Tudo tem seu tempo, o 
crescimento filosófico, intelectual e 
espiritual há todo momento, temos 
que crescer em qualidade e a Estrela 
do Oriente faz parte deste processo.

DIREITOS - Sabemos que o 
Clube da Fraternidade da Loja 
Maçônica Areópago Itabunense 
realiza um excelente trabalho em 
benefício de nossa comunidade e 
que congrega as esposas e viúvas 
de maçons, bem como que, sob a 
nova Presidência da Senhora Re-
jane Bussolar, que agora passará 
o malhete para a sua digníssima 
esposa Noedina Gomes Moreira, 
elevou e deu enorme destaque a 
este Clube da fraternidade. Este 
Clube da Fraternidade poderia 
ser transformado no Capítulo Es-
trela do Oriente?

CML – O Clube da Fraternidade 
tem contribuído muito para o engran-
decimento da Maçonaria na nossa 
cidade realizando um trabalho mag-
nífico junto aos nossos irmãos que se 
encontra em vulnerabilidade social, 

O entrevistado desta edição do Jornal DI-
REITOS é o Venerável Mestre da Au-
gusta e Respeitável Loja Maçônica Are-

ópago Itabunense, praticante do Rito Escocês 
Antigo e Aceito, filiada à Grande Loja do Esta-
do da Bahia, Cléber Moreira Lima, que foi em-
possado no último dia 15 de Julho, pelo grão-
mestre da GLEB, Itamar Assis Santos.

nossa administração tem por objetivo 
crescer sem fragmentar.

DIREITOS - Venerável Mestre, 
sabemos que a Areópago Itabu-
nense possui um grande terreno, 
devidamente murado, situado do 
lado direito do antigo Clube do 
Cavalo, à margem direita da BR 
– 415, trecho Itabuna-Ibicaraí. 
Quais os seus planos para a utili-
zação daquele terreno?

CML - Construção, a palavra dá 
uma noção de processo, de algo que 
acontece ao longo do tempo, essa pa-
lavra é usada para muitas outras 
coisas, como relacionamento, família 
etc., para nós Maçons esta palavra é a 
realização de um sonho que se trans-
forma em realidade. 

“Um sonho que se sonha só, é só 
um sonho que se sonha só, mas sonho 
que se sonha junto é realidade” Raul 
Seixas.

DIREITOS – Sabemos que, para 
a sua escolha, bem como para a 
dos outros Veneráveis eleitos que 
hoje serão empossados, não hou-
ve bate-chapa, todos foram can-
didatos únicos, o que denota uma 
saudável convivência de todos os 
maçons itabunenses. Na Loja Ma-
çônica Areópago Itabunense hoje 
é fácil manter esse estado de não 
disputa do cargo de Venerável 
por seus Mestres?

CML - A nossa Loja vive um pro-
cesso perene de evolução, maturidade 
e renovação muito salutar, tudo isso 
tem facilitado os processos sucessórios 
convergindo para candidatura única.

Que o Grande Arquiteto do Uni-
verso nos abençoe para continuamos 
neste diapasão.

8- DIREITOS – O que é neces-
sário para ser Maçon?

CML - Ter conduta ilibada, ser li-
vre e de bons costumes.

Concursos Jurídicos O Novo Controle de 
Constitucionalidade Municipal 

A Câmara dos Deputados analisa 
o Projeto de Lei 229/11, do deputado 
Sandes Júnior (foto) do PP-GO, que 
aumenta a pena do crime de cons-
trangimento ou vexame de crianças 
e adolescentes por parte de quem 
mantém autoridade, guarda ou vi-
gilância sobre elas. Atualmente, 
de acordo com o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), a pena é 
detenção de seis meses a dois anos 
para esse crime. Conforme a propos-
ta, a pena passa a ser de reclusão de 
dois a quatro anos.

Projeto de Lei 229/11, aumenta pena 
para constrangimento de menor

Nova lei já 
desafoga cadeias, 

diz governo

Projeto de 
lei obriga 
empregador 
a consultar 
empregado 
sobre período 
de férias

Maranhão abre vagas para juiz do Trabalho
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Corte europeia 
volta a julgar 
direito de 
preso votar

A Corte Europeia de Direi-
tos Humanos vai voltar a jul-
gar o direito de preso votar. A 
câmara principal de julgamen-
tos aceitou apelação do gover-
no da Itália, que pede que seja 
reconhecida a legitimidade de 
lei que bane das urnas conde-
nados à prisão perpétua. Uma 
das câmaras da corte já havia 
considerado a proibição genéri-
ca demais e, por isso, contrária 
à garantia de eleições livres. 
Agora, o tribunal vai dar sua 
palavra final sobre o assunto.

CGU abre 7 ações para 
apurar irregularidades 

no transportes

São, ao todo, 25 
ações, entre sindicân-
cias e processos disci-
plinares, em curso na 
Controladoria-Geral da 
União para apurar irre-
gularidades. Os minis-

tros Jorge Hage (CGU) 
e Paulo Passos (Trans-
portes) concordaram 
que o órgão fique res-
ponsável pela apuração 
de todas as acusações 
na pasta.

Direito
Internacional

Graças ao dispositivo nº 
12.403/11 que começou a vigorar 
desde o último dia 4 de julho, cri-
minosos com “baixo poder ofensi-
vo”, como lesão corporal, furto, re-
ceptação, formação de quadrilha, 
contrabando, peculato, extorsão, 
apropriação indébita e desvio de 
dinheiro público, passaram a ser 
eximidos da prisão preventiva. 
Criticada pela população, juízes e 
promotores, a referida lei ameniza 
as penas e irá soltar praticamente 
100 mil contraventores nas ruas.

Também nos crimes com penas 
inferiores a quatro anos, os juízes 
deverão adotar as chamadas medi-
das cautelares, como idas periódi-
cas ao fórum, proibição da saída do 
município, fiscalização eletrônica e 
internação em clínicas.

Portanto, de agora em diante, 
o marmanjo que der uns sopapos 
na mulher, mesmo com a adoção 
da Lei Maria da Penha, poderá 
não ser preso. Assim como o des-
vio de dinheiro público — o que 
interessa a muita gente do pró-

prio governo —, que também pas-
sa a ter um maior abrandamento 
dos “rigores da Lei”.

Segundo o secretário de As-
suntos Legislativos do Ministério 
da Justiça, Marivaldo Pereira, 
“a nova lei vai punir a pessoa de 
forma equivalente ao crime que 
cometeu”, ou seja, pequenos deli-
tos, agressões brandas e roubos de 
pequena monta deverão ser vistos 
com complacência, como se não 
fossem transgressões e, portanto, 
passíveis de compreensão, assim 
como já dizia uma velha raposa 
política: “estupra, mas não mata” 
— como se isto diminuísse em 
muito o grau do delito. 

O Brasil mais uma vez vai con-
tra a tendência mundial, na qual 
os países vêm adotando leis mais 
duras para combater a crimina-
lidade. Os criminosos brasileiros 
passarão a ter, cada vez mais, a 
certeza da impunidade, de que não 
ficarão presos e que logo após suas 
detenções serão colocados imedia-
tamente em liberdade, o que lhes 

dará a segurança para continua-
rem a cometer seus delitos.

Como advogada, vejo que essa 
resolução tem como único objetivo 
diminuir os gastos do Executivo 
com a manutenção e construção de 
novas cadeias e penitenciárias. Não 
está se levando em conta o perigo 
da devolução de tão grande contin-
gente de criminosos às ruas, pois 
para o governo este é um problema 
exclusivo da sociedade, sociedade 
esta cada vez mais agredida, hu-
milhada e apavorada com os altos 
índices de violência que é obrigada 
a enfrentar no seu dia-a-dia.

Pela nova lei todos nós pode-
remos cometer pequenos delitos. 
O que gostaria de entender é o 
que diferencia um ladrão do ou-
tro, um chantagista do outro e um 
agressor leve de um violento. Fica 
aí um novo questionamento para 
quem decide, decidir.

Por Sylvia Romano. 
        Advogada trabalhista, responsável pelo 

Sylvia Romano Consultores Associados.
São Paulo - Capital. 

E-mail: sylviaromano@uol.com.br

Processo Penal

Por incompetência, governo
dará liberdade a 44% dos encarcerados

Dia da Justiça
O Tribunal Penal Internacional (TPI) comemorou no domin-

go (17/7) o Dia da Justiça Criminal Internacional. Nesta data, há 
13 anos, foi assinado o Estatuto de Roma, que criou a corte. Em 
uma mensagem comemorativa, o atual presidente do TPI, Sang-
Hyun Song, ressaltou a importância do tribunal para a Justiça 
mundial. “O Tribunal Penal Internacional representa a reunião 
de nações em uma comunidade de valores e aspirações para ga-
rantir um futuro mais seguro para crianças, mulheres e homens 
no mundo.”

Mercado de advocacia 
é mais aberto no exterior

Associações entre escritó-
rios estrangeiros e locais são 
permitidas em vários países 
da Europa - como Inglaterra, 
França e Alemanha-, na Ásia, 
na América Latina e nos Esta-
dos Unidos.

Em muitos desses mercados, 
as bancas de fora também po-
dem se instalar comercialmente 
para prestar assessoria em di-

reito local, desde que contratem, 
para isso, advogados do país em 
questão. Exceções importantes 
são Hong Kong, Japão, Cinga-
pura e o Estado norte-americano 
da Flórida. Para desempenhar 
a função, os profissionais preci-
sam ser qualificados em direito 
local e reconhecidos pela ordem 
de advogados do mercado a que 
pertencem. 

Imprensa 
britânica

O escândalo dos grampos te-
lefônicos e espionagem no Reino 
Unido têm dominado as man-
chetes dos jornais. O News of 
the World fechou e, junto, está 
levando não só executivos da 
News Corporation como a Polí-
cia britânica. Há riscos de res-
pingar seriamente no primeiro-
ministro, David Cameron.

Direito ao voto
O Reino Unido recebeu 

recentemente um ultimato 
da corte para modificar as 
regras para os presos vota-
rem. O tribunal europeu con-
siderou que tirar de todos os 
condenados o direito de votar 
viola a Convenção Europeia 
de Direitos Humanos. E deu 
seis meses, que começaram 
a ser contados em abril, para 
os britânicos apresentarem 
propostas para aprimorar a 
legislação sobre o assunto.

Testamento 
biológico

Na Itália, o doente, para 
fazer prevalecer a sua von-
tade, vai precisar falar. Caso 
contrário, o médico é quem 
vai decidir o que fazer. Pas-
sou pela Câmara dos Depu-
tados o projeto de lei que 
diz que o médico não é mais 
obrigado a seguir a declara-
ção de vontade deixada pelo 
doente antes de ele perder 
a consciência. Na prática, 
quer dizer que, uma vez que 
a pessoa não possa mais res-
ponder por si, é o médico que 
decide qual é o tratamento. 
O projeto ainda precisa ser 
analisado pelo Senado antes 
de virar lei.
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A Câmara dos Deputados 
analisa o Projeto de Lei 229/11, 
do deputado Sandes Júnior (foto) 
do PP-GO, que aumenta a pena 
do crime de constrangimento ou 
vexame de crianças e adolescen-
tes por parte de quem mantém 
autoridade, guarda ou vigilância 
sobre elas. Atualmente, de acordo 
com o ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), a pena é deten-
ção de seis meses a dois anos para 
esse crime. Conforme a proposta, 
a pena passa a ser de reclusão de 
dois a quatro anos.

O deputado diz que a pro-
posta busca atacar o problema 
do ciclo contínuo de violência 
contra crianças, transmitido de 
geração a geração. A proposta 
será analisada pela Comissão 
de Seguridade Social e Família e 
pela CCJ (Constituição e Justiça 
e de Cidadania). Depois, seguirá 
para o plenário.

“A vítima vai repetir o pa-
drão com os irmãos menores, 
com os colegas da escola, mos-
trando-se muitas vezes inapta 
ao convívio social, ou simples-
mente reproduzindo este padrão 

em seus próximos relaciona-
mentos afetivos, com sua mu-
lher ou marido, com seus filhos. 
Nem todo agredido se tornará 
um agressor, mas pode-se dizer 
que todo agressor foi vitimizado 
quando criança”, argumenta.

“As ações de prevenção e de 
atendimento psicossocial às vi-
timas são fundamentais, mas 
a ausência de punição mais se-
vera aos responsáveis por esses 

crimes também consiste num 
dos principais entraves ao en-
frentamento desse tipo de vio-
lações dos direitos de crianças e 
adolescentes”, afirmou. 

A proposta é idêntica ao Pro-
jeto de Lei 6770, do ano passado, 
do ex-deputado Francisco Rossi, 
que foi arquivado no fim da le-
gislatura, pelo fato de sua tra-
mitação não ter sido concluída. 

(Agência Câmara)

Projeto de lei aumenta
pena para constrangimento 

de criança e adolescente A OIT – Organização Inter-
nacional, do Trabalho, de que 
o Brasil é signatário, vem de 
aprovar algumas alterações 
que dizem respeito à legisla-
ção do trabalhador doméstico, 
mas para entrar em vigência 
no Brasil é preciso que o Brasil 
subscreva também as modifi-
cações.

Todavia, considero certo 
que o Brasil vai subscrever as 
novas normas. Estas dizem 
respeito, principalmente, o di-
reito ao FGTS e a jornada de 
trabalho, isto é, a um horário 
de trabalho. 

Atualmente, o empregado 
doméstico não tem horário de 
trabalho, portanto, também 
não tem direito a horas extras. 
E quanto ao FGTS,,é facultati-
vo, ou seja, o empregador pode 
recolher se assim desejar, mas 
não está obrigado ao recolhi-
mento.

Com as alterações que 
podem ser introduzidas, os 
domésticos passarão a ter 
direito as horas extras e a 
FGTS. Além disso, estabele-
cido o horário de trabalho, 
poderão também ter direito 
a adicional, noturno – traba-
lho entre 22 horas de um dia 

a 6 da manhã do dia seguin-
te como o acréscimo de 25% 
sobre o salário da hora, e a 
hora noturna conta-se ape-
nas com 52 minutos de trinta 
segundos. 

O doméstico já conta com 
o direito a férias, décimo ter-
ceiro salário, e por ocasião da 
injusta despedida, com o aviso 
prévio de trinta dias. Com os 
novos direitos a sua situação 
será igual ao dos demais tra-
balhadores.

 A dificuldade que os do-
mésticos terão será para pro-
var suas horas extras, en-
contrar testemunhas que se 
prontifiquem e possam efeti-
vamente provar a jornada de 
trabalho que é cumprida. Está 
será, certamente, uma dificul-
dade que o doméstico era que 
enfrentar.

No mais, é aguardar e ver 
como virá a nova legislação, 
caso venha na verdade, como 
esperamos juristas.

 
Por Eurípedes Brito Cunha.

Advogado e Conselheiro Vitalício da OAB/BA; 
Membros dos Institutos dos advogados da Bahia e 
Brasileiro; Presidente do Instituto Baiano de Direi-
to do Trabalho; Mzembro Honorário da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Pós 
Graduação em Direito Imobiliário pela Universida-

de Católica do Porto-Portugal. 
Salvador – Bahia.

Alterações na
legislação do 
empregado doméstico

Direito do Trabalho
E-mail: ebc@britocunha.com.br 

A corte especial do TRF-1 (Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Re-
gião) aceitou Na última quinta-feira 
(21/7) denúncia do MPF (Ministério 
Público Federal) contra os promoto-
res Leonardo Bandarra e Deborah 
Guerner por envolvimento no escân-

dalo de corrupção conhecido como 
mensalão do DEM de Brasília. Além 
deles, também passou a ser conside-
rado o réu o delator do esquema, o 
ex-secretário de Relações Institucio-
nais do DF Durval Barbosa e outras 
três pessoas supostamente envolvi-

das na extorsão ao ex-governador 
José Roberto Arruda. De acordo com 
o MPF, o grupo pediu R$ 2 milhões 
para não divulgar um vídeo em que 
Arruda aparece recebendo dinheiro 
de Durval Barbosa. 

(Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados 
analisa o Projeto de Lei 267/11, 
da deputada Cida Borghetti (PP-
PR), que estabelece punições para 
estudantes que desrespeitarem 
professores ou violarem regras 
éticas e de comportamento de 
instituições de ensino. Em caso 
de descumprimento, o estudante 
infrator ficará sujeito a suspensão 
e, na hipótese de reincidência gra-
ve, encaminhamento à autoridade 
judiciária competente. A proposta 

muda o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90) para 
incluir o respeito aos códigos de 
ética e de conduta como respon-
sabilidade e dever da criança e do 
adolescente na condição de estu-
dante. Indisciplina.

De acordo com a autora, a 
indisciplina em sala de aula tor-
nou-se algo rotineiro nas escolas 
brasileiras e o número de casos de 
violência contra professores au-
menta assustadoramente. Ela diz 

que, além dos episódios de violên-
cia física contra os educadores, há 
casos de agressões verbais, que, 
em muitos casos, acabam sem 
punição. O projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, será ana-
lisado pelas comissões de Seguri-
dade Social e Família; de Educa-
ção e Cultura; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. Fonte:  
http://primasfalando.blogspot.
com/2011/04/camara-analisa-pro-
jeto-de-lei-que-pune.html

Justiça abre processo contra Leonardo Bandarra
e Deborah Guerner por extorsão a Arruda

Projeto de Lei 267/11
DECISÕES

Se as condições de suspensão 
condicional do processo são des-
cumpridas durante o período de 
prova, não há ilegalidade na re-
vogação dessa suspensão depois 
de terminado o prazo. O entendi-
mento foi aplicado pelo vice-pre-
sidente do Superior Tribunal de 
Justiça, ministro Felix Fischer, 
que exerce a presidência durante 
o recesso forense de julho, e julga 
apenas matérias urgentes.

A revogação da suspensão, 
no caso, foi imposta pelo Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, em 
decisão contrária à do primeiro 
grau. O colegiado entendeu que 
a retomada do período de prova 
deveria ser retomada, mesmo 
depois de expirado o prazo. A de-

fesa do réu argumentou que o TJ 
paulista não poderia reformar a 
sentença da primeira instância 
e, passado o prazo, o acusado não 
poderia mais ser punido.

Fischer, entretanto, alegou 
que existe jurisprudência no 
STJ, conforme decisão da 6ª Tur-
ma, que dá suporte à decisão do 
TJ de São Paulo. Para a Turma, 
a revogação é legal desde que o 
descumprimento das condições 
para suspensão condicional não 
ocorra durante o intervalo, e sim 
antes.

O mérito do recurso contra 
decisão do TJ paulista será jul-
gado pela 6ª Turma, sob relatoria 
do ministro Og Fernandes. (As-
sessoria de Imprensa do STJ).

Se suspensão é descumprida, 
ação pode ser retomada



Durante entrevista coletiva à im-
prensa na manhã da última sexta-feira 
(15), o presidente da Câmara Municipal 
de Itabuna, Ruy Machado fez um balanço 
das atividades da sua gestão nos últimos 
seis meses. A explanação foi apresentada 
pelo diretor-administrativo da Casa, Mo-
acir Smith Lima, que através de gráficos 
mostrou um comparativo de receitas e 
despesas ao longo de 180 dias dessa nova 
gestão, iniciada em janeiro de 2011. 

A questão dos consignados voltou a 
ser explicada pela direção administrati-
va, uma vez que foram exibidos documen-
tos de instituições bancárias atestando o 
pagamento de janeiro a junho de 2011. 

Dessa forma, Moacir esclareceu que após 
a posse da nova presidência, os consig-
nados foram devidamente quitados, en-
quanto os pagamentos relativos a 2010 
“são de inteira responsabilidade da ges-
tão passada”. 

Também foi apresentado um quadro 
comparativo entre as duas administra-
ções, com relação as  diárias utilizadas 
nos últimos três exercícios, sendo que 
em 2010 os custos com a presidência, 1ª 
secretaria, vereadores e servidores tota-
lizaram R$ 111.431,65.  Só no primeiro 
semestre de 2010 os gastos com diárias 
envolvendo esses três setores atingiram 
R$ 104.311,35, enquanto que no mesmo 

período de 2011 (janeiro a junho) esses 
custos com diárias foram apenas de R$ 
20.136,86.

O presidente do Legislativo usou da 
transparência para responder todos os 
questionamentos dos jornalistas, ressal-
tando que as medidas de austeridade im-
plantadas têm se revelado positiva, uma 
vez que a Casa já tem em caixa cerca de 
quatrocentos mil reais. Questionado so-
bre a auditoria, Rui revelou que o rela-
tório foi entregue ao Ministério Público e 

ao Tribunal de Contas, cabendo a esses 
órgãos adotarem as providências neces-
sárias. O relatório também foi entre a 
Ordem dos Advogados de Itabuna.

Outro assunto abordado por Ruy foi 
a realização de concurso público para o 
preenchimento de vagas nos quadros do 
setor de pessoal. Também, a construção 
da nova sede do Legislativo está entre 
as prioridades da nova Mesa da Câmara 
cujo lançamento da pedra fundamental 
deverá acontecer no próximo dia 28. 

O Tribunal Regional 
do Trabalho do Maranhão 
publicou edital de abertu-
ra do concurso público que 
visa a preencher 4 vagas 
de juiz do Trabalho subs-
tituto, além daquelas que 
vieram a vagar e das de 
forem criadas durante o 
prazo de validade do con-
curso que é de dois anos, 
prorrogável uma vez, por 
igual período.

Inscrições: De 18/07 até 
o dia 16 de agosto, os interes-
sados poderão fazer a inscri-
ção preliminar no endereço 
eletrônico www.trt16.jus.br/
concurso. A taxa de inscrição 
custa R$ 100,00. 

O ingresso na carreira, 
cujo cargo inicial será o de 
juiz substituto, ocorrerá 
mediante concurso público 
de provas e títulos e o pro-
vimento dos cargos será 
feito de acordo com a dis-

ponibilidade orçamentária 
e a necessidade de serviço.

O valor da remunera-
ção inicial do cargo de juiz 
é de R$ 21.766,15. No mo-
mento da inscrição, o can-
didato que tiver deficiêcia 
deve declarar tal condição 
— 5% do total das vagas 
oferecidas serão destina-
das a deficientes.

A publicação das 
inscrições preliminares 
deferidas está prevista 
para o dia 26 de agosto. 
Conforme o calendário, a 
1ª etapa (prova objetiva 
seletiva) será no dia 11 
de setembro de 2011, e 
a quinta (prova de títu-
los), no dia 16 de março 
de 2012. A homologação 
do concurso e resultado 
final estão previstos para 
o dia 12 abril de 2012. O 
calendário está sujeito a 
alterações.
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Presidente da Câmara 
faz balanço de seis 
meses de gestão

Maranhão abre vagas 
para juiz do Trabalho

O Novo Controle de 
Constitucionalidade 
Municipal 

O livro O Novo Controle 
de Constitucionalidade Mu-
nicipal (Editora Forense), 
do escritor ilheense e mem-
bro da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA), Manoel Carlos 
de Almeida Neto.

Manoel Carlos Neto, 32 
anos, foi Procurador-Geral 
do Município de Itacaré, 
professor da UESC, Asses-
sor do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, ocupa o 
cargo de Secretário-Geral do 
Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) e atualmente é dou-
torando na Universidade de 
São Paulo (USP)

A obra tem a apresenta-
ção do jurista baiano e vice-
prefeito de Salvador Edvaldo 
Brito e prefácio do ministro 
Ricardo Lewandowsky, e 
aparece como um dos mais 
vendidos em sua área.

Concursos Jurídicos

Legislativo de Itabuna
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Estatuto da OAB/Código de Ética
1- Esculápio, advogado, inscrito, 

há longos anos, na OAB, após 
aprovação em Exame de Or-
dem, é surpreendido com a no-
tícia de que o advogado Sófo-
cles, que atua no seu escritório 
em algumas causas, fora entre-
vistado por jornalista profissio-
nal, tendo afirmado ser usuário 
habitual de drogas. A entre-
vista foi divulgada amplamen-
te. Após conversas reservadas 
entre os advogados, os termos 
da entrevista são confirmados, 
bem como o vício portado. Não 
há acordo quanto a eventual 
tratamento de saúde, afirman-
do o advogado Sófocles que 
continuaria a praticar os atos 
referidos.

Diante dessa narrativa, à luz da 
legislação aplicável aos advoga-
dos, é correto afirmar que

a) não há penalidade prevista, uma vez 
que se trata de questão circunscrita 
à Saúde Pública.

b) o advogado pode ser excluído dos 
quadros da OAB.

c) a sanção disciplinar se aplica a 
eventual uso de drogas.

d) no caso em tela, há sanção discipli-
nar aplicável.

   
2- Os advogados Pedro e João de-

sejam estabelecer sociedade de 
advogados com o fito de regula-
rizar o controle dos seus fluxos 
de honorários e otimizar despe-
sas. Estabelecem contrato e re-
querem o seu registro no órgão 
competente. À luz da legislação 
aplicável aos advogados, é cor-
reto afirmar que

a) é possível a participação de advo-
gados em sociedades sediadas em 
áreas territoriais de seccionais di-
versas.

b) o Código de Ética não se aplica in-
dividualmente aos profissionais que 
compõem sociedade de advogados.

c) podem existir sociedades mistas de 
advogados e contadores.

d) a procuração é sempre coletiva 
quando atuante sociedade de advo-
gados.

   
3- Hércules, advogado recém-for-

mado, é procurado por familia-
res de uma pessoa que desco-
briu, por vias transversas, estar 
sendo investigada em processo 
sigiloso, mas não tem ciência do 
objeto da investigação. Sem por-
tar instrumento de procuração, 

dirige-se ao órgão investigador 
competente para obter informa-
ções, identificando-se como ad-
vogado do investigado. A auto-
ridade competente, em decisão 
escrita, indefere o postulado, 
por estar ausente o instrumen-
to do mandato e, ainda, ser a 
investigação sigilosa. Diante 
dessas circunstâncias, à luz da 
legislação aplicável, é correto 
afirmar que

a) o acesso a processo sigiloso é possí-
vel aos advogados somente quando 
requeiram a prática de ato.

b) o acesso dos advogados dos interes-
sados a processos sigilosos romperia 
com a proteção que eles mereceriam.

c) o processo sigiloso é acessível a ad-
vogado portando instrumento de 
mandato.

d) mesmo sem urgência, a atuação do 
advogado poderia ocorrer, sem man-
dato, em processo sigiloso.

4- O advogado Walter recebe cor-
respondência eletrônica rela-
tando fatos que o seu cliente 
apresentou como importantes 
para constar em processo ju-
dicial a ser iniciado. Expres-
samente, em outra mensagem 
também eletrônica, autorizou a 
utilização das informações nas 
peças judiciais. 

Proposta a ação, os fatos foram 
publicizados, vindo o cliente a 
se arrepender da autorização 
dada. Com isso, busca rever-
ter a situação por ele criada. 
Diante da informação de que, 
uma vez nos autos processu-
ais, não poderia haver retira-
da das petições apresentadas, 
ameaça o profissional com fu-
tura representação discipli-
nar. O cliente não negou ter 
autorizado a utilização das 
informações.

Diante de tal quadro, é correto afir-
mar que

a) mesmo com autorização, fatos con-
siderados confidenciais na relação 
cliente-advogado não podem ser di-
vulgados judicialmente.

b) as confidências epistolares são pro-
tegidas pela imunidade absoluta 
quanto à sua publicidade.

c) essa divulgação depende de autori-
zação judicial.

d) ao advogado é permitida a divulga-
ção de confidências, com autorização 
do cliente

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

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

“Nem sempre a toga da justiça pode servir de barreira às investidas 
da força. O problema não é, então, o de saber quis custodiet custo-

dem. Não falta quem guarde o guardião. Sucede, porém, que, na hora 
decisiva, os encarregados de guardar os guardiães, quando não ador-
meceram no seu posto, quase sempre já se acham de mãos atadas”. 

Nélson de Souza Sampaio, in “O poder de reforma”

A terceirização legítima é aquela au-
torizada por lei cujos elementos que a con-
figuram são: execução de atividade meio, 
ausência de subordinação e o aspecto pes-
soalidade. Todavia, merece destacar   que 
o primeiro elemento admite relativização, 
como ocorre no caso da indústria automo-
bilística, a qual executava atividades  con-
sideradas indispensáveis à manutenção 
da atividade automobilística,  atualmente  
vistas como atividades acessórias.

 É imprescindível para caracterizar a 
terceirização a ausência de vínculo empre-
gatício entre terceirizados e empresa to-
madora de serviços. Alguns requisitos são 
elementares para a caracterização da ati-
vidade terceirizada e deveriam ser obedeci-
dos literalmente. Entretanto, nem sempre 
são observados, o que gera as chamadas 
terceirizações fraudulentas ou simuladas.

Estas últimas constituem flagrante 
violação à consolidação das leis trabalhis-
tas, pois a fim de não formalizarem vinculo 
empregatício, contratam serviços por meio 
de “terceirizadas”, mantendo a pessoalida-
de e a subordinação, submetendo o suposto 
prestador de serviço e trabalhador tempo-
rário as suas ordens, fiscalizando e direcio-
nando as atividades, quando em verdade 
essas funções não competem às tomadoras 
de serviços e sim às terceirizadas.

Destarte, forma-se uma espécie de 
mercado negro de trabalho, a fraude à le-
gislação trabalhista e o mais grave, a vio-
lação à dignidade da pessoa humana, pois 

aquele que exerce atividade profissional 
não importando sua natureza merece pro-
teção legal, assim como, a concessão dos 
direitos consagradas no Art.7º da Consti-
tuição Federal. A maioria deles com ori-
gem no vinculo empregatício.

Não obstante a atual redação da sú-
mula 331 do TST retrate uma mudança 
benéfica para as empresas tomadoras 
de serviço, o mesmo não se pode afirmar 
quanto aos terceirizados, pelo que veja-
mos: as tomadoras de serviços respondem 
subsidiariamente como antes, ressaltan-
do a prova de culpa “in vigilandu”, antes 
presumida. Doravante, a  conduta culposa 
deverá ser provada, o que requer omissão, 
negligência ou imprudência na fiscaliza-
ção das empresas terceirizadas.

Nesse diapasão, embora a legislação 
trabalhista tenha o estigma de proteger 
excessivamente o empregado, justifica-se 
a proteção a ele destinada em razão de sua 
vulnerabilidade e hipossuficiência. Ainda 
assim, não está incólume dos danos decor-
rentes de operações fraudulentas, como as 
terceirizações simuladas. Desta forma, a 
inovação trazida pela súmula 331 do TST 
repercute negativamente para o emprega-
do, pois o torna mais vulnerável e despro-
tegido juridicamente. Tudo isso não afasta 
a aplicação de decisões judiciais e acórdãos 
que tenham favorecido o empregado.

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

Itabuna - Bahia.

A dicotomia entre 
terceirização lítica e 
ilícita e o impacto a 
Súmula 331 do TST

E-mail: daymelsinha@hotmail.com e dcunha@hotmail.com 

Av. Cinquentenário, 650 - Centro
Itabuna-BA - Tel.: (73) 3212-2979

Site: www.jornaldireitos.com.br
E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Direito do Trabalho

OAB

A OAB (Ordem dos Advogados do Bra-
sil) nacional deve decidir, até outubro, se 
amplia as restrições aos escritórios de ad-
vocacia estrangeiros que atuam no país.

São bancas com atividade no setor 
corporativo, envolvidas, principalmente, 
em operações como fusões e aquisições de 

empresas. O parecer é aguardado com an-
siedade, depois que a OAB de São Paulo 
endureceu as regras no Estado.

“Cabe à OAB nacional decidir se é ne-
cessário acrescentar algo à regulamenta-
ção já existente”, diz Ophir Cavalcante, 
presidente.

OAB discute mais restrição
de escritórios estrangeiros
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De tempos em tempos, percebemos 
que algumas terminologias alcançam 
grande difusão em determinado mo-
mento histórico, chegando, em realida-
de, a denotar as inquietudes caracteri-
zadoras de uma época.

Tais signos lingüísticos tornam-se 
patrimônio da linguagem comum. As-
sim, cremos que as expressões “direi-
tos humanos” ou “direitos dos homens” 
são um destes signos lingüísticos que 
se tornaram patrimônio do senso co-
mum.

A popularização desta expressão 
ocorreu desde o século XVIII, sendo que 
após a segunda guerra mundial do sé-
culo passado, se tornou uma verdadeira 
moda a utilização da expressão direitos 
dos homens na literatura jurídica e não 
jurídica.

Hoje estamos acostumados a obser-
var quase todas as pessoas conceituarem 
esta corrente expressão denominada di-
reitos humanos. Todavia, ao passo em 
que se populariza mais e mais a utiliza-
ção desta expressão, seu significado vai 
ficando mais impreciso, vago e ambíguo, 
ao mesmo tempo em que sua dimensão 
emocional vai ganhando força.

Em que pese esta constatação, gran-
de parte dos teóricos especializados no 
assunto têm permanecido indiferentes 
e, o que é pior, conceituam os direitos 
humanos não só de forma equívoca, mas 
algumas vezes até de forma oposta.

A massificação da expressão “direi-
tos humanos” fez com que a mesma 
ficasse marcada pela nota da equivo-
cidade, tornando-se uma expressão 
heterogênea. Neste sentido, com extre-
mo acerto, manifestou-se Perez Luño1: 
“Pudiera creerse que esta significación 
oscura e contradictoria de los dere-
chos humanos, motivada por la hiper-
trofia de su empleo, era privativa del 
lenguage vulgar y, especialmente, del 
de la práxis política; pero que, frente 
a ella, existe una caracterización doc-
trinal clara, unívoca e precisa del tér-

mino. Conviene disipar cuanto antes 
esta presución, ya que en el leguage 
de la teoria política, ética o jurídica la 
expression ‘derechos humanos’ ha sido 
empleada también con muy diversas 
significaciones (equivocidad), y com in-
determinación e imprecisión notables 
(vaguedad).

Neste passo, consideramos vaga e 
indeterminada o conceito oferecido pelo 
doutrinador João Batista Herkenhof, 
que afirma serem os direitos humanos, 
modernamente entendidos, como “aque-
les direitos fundamentais que o homem 
possui pelo fato de ser homem, por sua 
natureza humana, pela dignidade que a 
ele é inerente.”  2

Criticando tais definições tautológicas 
encontramos também Norberto Bobbio3, 
que afirmou ser tautológica, imprecisa e 
vaga a definição que explica os direitos 
humanos como direitos naturais e que 
cabem ao homem enquanto homem, não 
servindo para traduzir seu verdadeiro 
significado e seu preciso conteúdo.

Enfim, fugindo das definições acima 
criticadas e com base especialmente nas 
lições de Perez Luño, propomos a se-
guinte definição de direitos humanos: 
aqueles que exprimem todas as faculda-
des e instituições reconhecidas em docu-
mentos de direito internacional que, em 
cada época, tiveram por escopo tornar 
efetivas as exigências da dignidade da 
pessoa humana.

Por Antonio Raimundo Perera Neto.
Professor de Direito do Trabalho e Civil da Unime/Itabuna. 
Advogado nas áreas de Direito do Trabalho, Civil e Consu-
midor. Graduado em Direito na UESC, pós - graduado em 
Direito Material e Processual do Trabalho pela UNIDERP / 
LFG (2010) e Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela UMSA (Buenos Aires, Argentina) e Membro da Acade-

mia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 
Itabuna – Bahia.

  1PEREZ LUÑO. Derechos humanos. Estado de derecho y 
constitución. Buenos Aires: Editora Abeledo-Perrot.

  
2HERKENHOFF, João Batista. Curso de Direitos Humanos. 4ª 

ed. São Paulo: Acadêmica, 1994. p. 30.

3BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson 
Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 17-32;

Uma tentativa de 
delimitação conceitual 
da terminologia
Direitos Humanos

E-mail: antoniodalapa@hotmail.com 

Para procurador, exame 
da OAB fere Constituição

O subprocurador-geral da Repú-
blica Rodrigo Janot encaminhou um 
parecer ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) concluindo que é inconstitucional 
a exigência de aprovação no exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
para o exercício da advocacia. O Su-

premo deverá decidir em breve o tema, 
porque foram protocoladas no tribunal 
várias ações questionando a obrigato-
riedade da prova da OAB, que avalia se 
o bacharel em Direito pode ou não exer-
cer a profissão de advogado. (O Estado 
de S.Paulo.)

Diante da complexidade e da impor-
tância dos casos ambientais, os órgãos 
competentes, cada vez mais, vêm exigin-
do que os mesmos se tornem públicos a 
fim de que a sociedade, de modo geral, 
possa ter conhecimento de eventuais 
riscos impostos por empresas e entida-
des que violam regras e, por consequên-
cia, afetam diretamente a salvaguarda 
do meio ambiente e a qualidade de vida 
da coletividade.

De fato, ao alcançarem a esfera ju-
dicial, as discussões que abarcam gran-
des impasses ambientais têm passado a 
sofrer maior assédio quanto a se torna-
rem públicas. Recente decisão proferida 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
demonstrou esta tendência, determi-
nando a obrigatoriedade do registro de 
ação civil pública (meio processual de 
tutela dos direitos difusos e coletivos) 
que questiona a legalidade de empreen-
dimento imobiliário construído em área 
de preservação ambiental no Cartório 
de Registro de Imóveis.

Esta determinação judicial, cujo es-
copo é a publicidade do fato, ou melhor, 
da averiguação da legalidade do empre-
endimento, não causa restrições ao em-
preendimento, ao menos de forma dire-
ta. Busca, precipuamente, diminuir os 
riscos de quem quer adquirir bens imó-
veis e não tem conhecimento de um fato 
de tamanha relevância como este.

Exemplo semelhante de situação que 
envolve o registro de pendências am-
bientais está previsto na Lei nº 13.577, 

de 08 de julho de 2009, do Estado de 
São Paulo, que abrange as diretrizes e 
procedimentos para a proteção da qua-
lidade do solo e gerenciamento de áreas 
contaminadas.

Esta lei, em seu artigo 24, determi-
na que, assim que classificada uma área 
como contaminada, deverá o órgão am-
biental competente, além de cadastrá-la 
em arquivo próprio e, via de regra, pú-
blico, entre outras providências de igual 
ou maior importância, obrigar que o 
responsável legal pela área proceda, “no 
prazo de até 5 (cinco) dias, à averbação 
da informação da contaminação da área 
na respectiva matrícula imobiliária.”

Assim, tanto por meio de determi-
nações legais quanto judiciais, os poten-
ciais compradores de imóveis situados 
em áreas cuja licitude ambiental é ques-
tionada, independentemente se pessoas 
físicas ou jurídicas, vêm sendo alerta-
dos. Talvez esta publicidade não seja 
suficiente, mas se realizada com maior 
frequência acerca de locais que po-
dem, eventualmente, expor habitantes, 
permanentes ou temporários, a riscos 
oriundos de contaminação e, também, 
de bens colocados à venda cuja regulari-
dade é discutida, afastará riscos que po-
dem inviabilizar ou prejudicar um pos-
sível investimento, além de preservar a 
saúde de uma coletividade.

Por Victor Penitente Trevizan.
Advogado de Direito Ambiental do Peixoto e Cury 

Advogados. São Paulo Captal.

A publicidade 
dos riscos ambientais

Direito AmbientalDireitos Humanos
victor.trevizan@peixotoecury.com.br
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Promulgada pelo então Presidente da Re-
pública Luiz Inácio Lula da Silva, a lei de 
Alienação Parental (12.318, de 26 de agosto 
de 2010), torna crime a realização de cam-
panha de desqualificação da conduta do ge-
nitor no exercício da paternidade ou mater-
nidade.

Segundo o Art. 2° da supracitada lei, con-
sidera-se ato de alienação parental a inter-
ferência na formação psicológica da criança 
ou do adolescente, promovida ou induzida 
por um dos genitores, pelos avós ou pelos 
que tenham a criança ou adolescente sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância, para que 
repudie genitor (a) ou que cause prejuízo ao 
estabelecimento ou à manutenção de vínculos 
com este.

Conforme dados da associação americana 
de advogados e estudantes de direito Ameri-
can Bar Association, 80% dos filhos de pais 
divorciados já sofreram algum tipo de alie-
nação parental. Na Bahia, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), as mulheres detêm, na maioria 
das vezes (85,92%), a guarda do filho em caso 
de separação do casal.

A criança se torna a principal vítima da 
alienação. Ela é usada para atingir o alvo, que 
é o parceiro (a), e fica exposta a conseqüência 
que podem interferir na sua formação.

Conforme especialistas no estudo do tema, 
a Síndrome da Alienação Parental (SAP) 
acontece quando a criança manifesta sinto-
mas ao ter que ir para a casa do pai/mãe, po-
dendo apresentar desde uma simples dor de 
barriga até comportamento agressivo. Pode 
resultar em dificuldades de relacionamento 
na escola, comprometimento no rendimento 
escolar, e no futuro também pode gerar difi-
culdades com companheiro (a).

Ainda segundo especialistas, o tratamen-

to baseia-se em atendimentos psicoterapêu-
ticos que podem envolver toda a família. Os 
pais precisam ser conscientizados da situa-
ção, para que possa romper com o compor-
tamento alienador. Mas, caso a alienação 
continue, o trabalho deverá ser direcionado 
ao fortalecimento da criança para que ela 
consiga construir suas próprias impressões. 

A principal causa da alienação é o dese-
quilíbrio familiar e as conseqüências jurídi-
cas são múltiplas. Em muitos casos, há mo-
dificação do regime de guarda e de visitas. 
A lei também dá a prerrogativa de o juiz 
estudar cada caso e conceder outra punição. 
As sanções têm natureza protetiva, que são 
mais significativas nesses casos do que as 
punitivas.

Para pais e mães alineadores, a punição, 
segundo a lei, vai de simples advertência à 
suspensão da condição de pai e mãe, com con-
tato permitido só com visitas assistidas. Tam-
bém há a possibilidade de multa e inversão 
da guarda. A decisão de impedir a visita deve 
ser muito cautelosa, porque filhos têm direito 
de conviver bem com os pais.

O ideal é que a criança possa conviver com 
os pais concomitantemente, mas se isso não 
for possível, pelo menor que viva em um am-
biente harmônico. É dessa forma que inter-
pretamos a Lei 12.318/2010.

 

Alienação Parental 

Consultar o trabalhador a res-
peito do período em que deseja 
gozar suas férias pode ser tornar 
obrigatório. Projeto de lei com esse 
objetivo aguarda designação do re-
lator na CAS (Comissão de Assun-
tos Sociais), onde receberá decisão 
terminativa.

A proposta (PLS 369/11) é 
de autoria da senadora Ana Rita 
(foto)do PT-ES e, segundo ela, vai 
facilitar a marcação das férias para 
os trabalhadores brasileiros regidos 
pelo regime da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho). Assim, a 
concessão de férias será precedida 
por consulta ao empregado e deve-
rá atender tanto às necessidades do 
trabalho, quanto aos interesses do 
trabalhador.

Pela legislação atual, o período 
de férias não precisa atender o inte-
resses do empregado, mas é comum 
que patrões e trabalhadores entrem 
em acordo a respeito.

De acordo com o projeto, ape-

nas na hipótese de não haver con-
cordância, caberá ao empregador 
fixar o período das férias. A decisão 
deverá ser fundamentada e o traba-
lhador comunicado, por escrito, com 
antecedência mínima de um mês.

A ex-senadora Serys Slhessa-
renko já havia apresentado projeto 
de lei com essa finalidade, mas foi 
arquivado no final da legislatura. A 
senadora Ana Rita decidiu reapre-
sentá-lo, por considerar que o gozo 
de férias anuais é importante para 
neutralizar os efeitos da fadiga do 
trabalhador.

Em sua opinião, o projeto tem 
caráter social, ao favorecer que o tra-
balhador pratique atividades recre-
ativas, culturais ou físicas, aprimore 
seus conhecimentos e conviva mais 
estreitamente com sua família.

“O descanso periódico propor-
ciona um melhor rendimento na 
execução de suas tarefas diárias”, 
ressalta a senadora na justificação 
da proposta.

Projeto de
lei obriga 
empregador 
a consultar 
empregado 
sobre período 
de férias

Ministério do varejo
O nome da empresária 

Luiza Trajano, proprietária 
da rede de lojas Magazine Lui-
za, é cogitado pela presidente 
Dilma Rousseff para assumir 
a futura Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa. De acordo 

com uma reportagem desta 
terça-feira do jornal Folha de 
S. Paulo, o nome de Trajano 
foi citado pela própria presi-
dente após solenidade recente 
no Planalto, na qual a empre-
sária esteve presente.

No mês de Agosto será realizado em Salvador, a Conferência Es-
tadual dos Advogados, de 18 a 20, no Fiesta Convention Center, e vai 
trataa de relevantes temas do Direito para a categoria, o evento é uma 
realização da OAB Bahia, e terá como Presidente de Honra Dr Saul 
Quadros. O tema central é “O Advogado e a proteção dos direitos fun-
damentais: Reformas processuais e garantias Constitucionais”, cuja 
palestra de abertura será proferida pelo cientista político Paulo Bonavi-
des, com abordagem da temática “Advocacia, democracia e direitos fun-
damentais”. Maiores informações www.conferenciaestadualoab.com.br   

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

Direito Civil - Família

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.

E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br 
e vercil5@hotmail.com
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Gostaria de parabenizar a equipe 
DIREITOS pela excelente entrevista 
com o Dr. Leandro Alves Coelho sobre 
a criação da Academia de Letras Ju-
rídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 
Que bom que agora o Sul da Bahia e 
os seus intelectuais jurídicos tenham 
a sua academia.

Bruna Câmara. Estudante de Direito. 
Salvador

Parabéns Vercil Rodrigues por 
essa excelente ideia, a de criação da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia. Você não para de criar boas 
novidades para essa nossa região. 
Fico orgulhoso por suas iniciativas. 
Moro em Feira, mas sou itabunense e 
leio o Direitos via internet.

Carlos Aguiar. Advogado, 
Feira de Santana 

Gostaria que o jornal DIREITOS 
voltasse a publicar a coluna Português 
Normativo, que muito nos auxiliava. 
Fábio Mateus. Estudante de Letras da Uni-

versidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
Ilhéus-Bahia

Supremo recebe pedido de HC 
fundamentada em alterações do CPP

A defesa de um veterinário conde-
nado a dois anos e oito meses de prisão 
por formação de quadrilha (art. 288 do 
Código Penal) impetrou Habeas Corpus 
no  STF (Supremo Tribunal Federal) 
em que pede liminar para que ele possa 
recorrer da sentença em liberdade.

Segundo o advogado do veterinário, 
diante da pena aplicada (dois anos e oito 
meses), não cabe mais a prisão preventi-
va de acordo com a  nova redação do art. 
313, inciso I, do CPP (Código de Proces-
so Penal), que passou a exigir como re-
quisito objetivo para a prisão que a pena 
seja superior a quatro anos (dispositivo 
alterado pela Lei  12.403/11).

Outro argumento é o de que, não ten-

do havido o trânsito em julgado da sen-
tença condenatória, é inviável a execução 
provisória do julgado. A defesa invoca os 
bons antecedentes do condenado, que 
tem residência fixa e comércio estabele-
cido na mesma localidade.

A sentença afirma que a pena deve-
rá ser cumprida inicialmente em regi-
me fechado em razão da “personalidade 
voltada à prática delitiva, conduta social 
desregrada e culpabilidade acima dos ín-
dices da normalidade”. Pelo mesmo mo-
tivo, o juiz entendeu que todos os corréus 
na ação penal não faziam jus à substitui-
ção da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos ou à suspensão con-
dicional da pena.

SUBSTITUIçãO DE PEnA

Nova lei já desafoga 
cadeias, diz governo

A reforma no Código de Proces-
so Penal, em vigor desde o início 
deste mês, já causa reflexos nas 
prisões paulistas, segundo o go-
verno. Em duas semanas, houve 
redução de cerca de 1.800 detentos 
abrigados no sistema, apontam da-
dos oficiais. Em média, a cada dia, 
conforme revelou a Folha sábado, 
enquanto cem detentos eram li-
bertados, 137 presos chegavam ao 
sistema prisional paulista antes 
da reforma no Código de Processo 

Penal.
Com a diferença diária de 37 

detentos a mais por dia, em 4 de ju-
lho, a população carcerária no Es-
tado de São Paulo era de 177.520 
pessoas. Com a entrada em vigor 
da nova lei, que apresenta medi-
das alternativas para quem está 
sendo acusado de cometer crimes 
cuja pena seja inferior a quatro 
anos de prisão, as 149 prisões pau-
listas passaram a ter 175.752 de-
tentos.

Desde a sua apresentação, no início de 
abril, pelo Senador Ricardo Ferraço (PMDB 
-ES), a Proposta de Emenda à Constituição 
15/11, mais conhecida como PEC dos Recur-
sos, apoiada pelo Ilustre Ministro Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Antonio Cesar 
Peluso, vem causando polêmica.

Em resumo, a “PEC dos Recursos” pro-
põe a extinção dos recursos especial (para o 
Superior Tribunal de Justiça) e extraordiná-
rio (para o Supremo Tribunal Federal). Em 
seu lugar sugere ações rescisórias, que exigi-
riam ajuizamento autônomo.

Caso a PEC dos Recursos seja aprovada, 
as decisões proferidas pelos Tribunais Esta-
duais e Federais de todo o país serão finais, 
não mais passíveis de recurso e nem de ten-
tativa de lhes dar efeito suspensivo. Portan-
to, sujeitas à execução definitiva.

Ministro Peluso justifica a proposta como 
uma tentativa de reduzir o número de recur-
sos ao STJ e STF e dar mais agilidade às exe-
cuções das decisões de segunda instância.

A intenção é sem dúvida louvável. È ine-
gável que muitos recursos especiais e extra-
ordinários, ou seus respectivos agravos, não 
mereciam um segundo sequer da atenção do 
STF e do STJ. No entanto, pela sua impor-
tância e pelos seus impactos, a PEC exige 
reflexão profunda e abrangente.

Muito tem se falado sobre os efeitos dessa 
PEC na esfera penal e sua afronta aos princí-
pios de não culpabilidade e do devido proces-
so legal. No entanto, pouco se falou sobre os 
seus possíveis efeitos na esfera cível.

Hoje os recursos disponíveis na esfera 
cível são apelação com efeito suspensivo (na 
maioria dos casos), embargos infringentes, 
recurso especial e extraordinário. Não há 
ainda sucumbência recursal. Ou seja, para 
recorrer basta pagar custas, cujo valor não 
precisa ser levado em consideração na deci-
são de recorrer ou não.

O Projeto de Reforma do Código de Pro-
cesso Civil, aprovado pelo Senado Federal em 
2010 e, atualmente, em trâmite na Câmara 
dos Deputados (PL 8046/2010) propõe o fim 
do efeito suspensivo nas apelações cíveis e a 
extinção dos embargos infringentes, além da 
adoção da sucumbência recursal. Todas es-
sas medidas, se aprovadas, reduzirão as pos-
sibilidades de recursos e, conseqüentemente, 
o tempo de duração do processo.

Caso ambos Novo CPC e PEC dos Re-
cursos sejam aprovadas, o recurso dis-
ponível será apenas apelação sem efeito 

suspensivo, sendo esta com a possibilidade 
de sucumbência recursal, a qual pode au-
mentar significativamente os custos para a 
parte que apela.

Assim, estamos diante da possibilida-
de de mudança radical, no que diz respeito 
à coisa julgada e ao acesso à justiça. Neste 
contexto, não podemos cuidar da PEC dos 
Recursos sem olhar para o Novo CPC e vice–
versa. A questão merece uma análise global. 
Dentro desse contexto, nos parece que o me-
lhor caminho é dar um passo de cada vez e 
aguardar como os números do STF e STJ re-
agirão, caso o Novo CPC seja aprovado sem 
emendas.

Na mesma linha, não podemos nos es-
quecer ainda de alguns institutos que ainda 
estão engatinhando, mas que já mostraram 
que foram acertados. A Súmula Vinculante, 
alteração recente introduzida pela Emenda 
Constitucional nº. 45 de 2004, e a possibili-
dade de decretação de Repercussão Geral, 
em apenas três anos, reduziram o número 
de processos que chegam ao STF de 110 mil 
para 30 mil, segundo dados da FGV.

De uma coisa podemos ter certeza, en-
quanto a primeira instancia levar mais de 
um mês para juntar uma petição aos autos -- 
e esta ainda é a infeliz realidade na maioria 
das varas da capital do Rio de Janeiro --, não 
haverá extinção de recurso capaz de acelerar 
o desfecho de um processo.

Por fim, a pesquisa “Supremo em Nú-
meros”, divulgada na semana passada pela 
FGV demonstra que o maior litigante no STF 
é o próprio Estado, responsável por mais de 
90% dos processos.

Portanto, a redução do tempo de duração 
e dos números de processos passa não só por 
gestão (que deve começar na primeira ins-
tância), mas também e essencialmente por 
questões políticas. A questão é muito mais 
estrutural e a solução mais fácil – extinguir 
os recursos — não parece ser a melhor, a 
mais justa e a mais democrática.

Que fique claro que aqui não estamos 
defendendo que o STF e STJ continuem se 
dedicando a casos que lá não deveriam estar. 
Pelo contrário. O que se propõe é a redução 
da ansiedade, vez que grandes são as possi-
bilidades de a PEC dos Recursos conter me-
didas demasiadamente severas e ao mesmo 
tempo desnecessárias, pois a previsão é de 
redução significativa dos recursos no STF e 
STJ sem que a PEC dos Recursos precise ir 
em frente.

A PEC dos Recursos: 
consequências e mudanças
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O Código de Processo Civil vem passando por um 
processo de constantes transformações visando ao me-
lhoramento daquela que seria a peça chave para o “per-
feito” funcionamento da máquina jurídica: o processo. 
Desse modo, muitos debates têm sido travados acerca 
das questões inerentes ao Processo Civil.

Tema bastante em voga na atualidade, no que tange 
ao Direito Processual Civil, é o que se refere à compa-
ração entre os institutos do processo cautelar e a ante-
cipação de tutela.

Um fato curioso quanto às discussões referentes ao 
assunto é a tentativa, por parte dos juristas e opera-
dores do Direito, de encontrar pontos em comum entre 
ambos quando na verdade o que se verifica são as di-
versas diferenças que em quase nada os aproximam.

O processo cautelar é, como o próprio nome diz, 
um processo; além disso, em decorrência dessa ca-
racterística também lhe é peculiar a sua autonomia. 
Já a antecipação de tutela, é uma medida que se 
pleiteia dentro de outro processo, dito principal em 
relação a ela.

Conforme artigo escrito por Denise Schmitt Siquei-
ra Garcia:

O processo cautelar com seu berço no 
Direito Italiano, tem como objetivo ser uma 
tutela auxiliar das demais, visando asse-
gurar bens, direitos, pessoas ou provas. Já 
a tutela antecipada surgiu no Brasil com 
a reforma do Código de processo civil ocor-
rida em 1994, que teve como objetivo esti-
mular os responsáveis pela prestação da 
tutela jurisdicional a outorgarem às partes 
litigantes, um processo caracterizado pela 
efetividade e tempestividade. (...)

A diferença elementar entre ambas é 
que na cautelar há uma garantia do direi-
to, do bem, da pessoa ou da prova enquan-
to que na tutela antecipada há verdadeira 
antecipação de um dos pedidos que foram 
feitos pelo autor.

O processo cautelar tem natureza instrumental 
na medida em que serve de instrumento por meio do 
qual se busca atingir um fim. 

Por vezes, a parte que pretende ver o seu direito 
reconhecido e satisfeito recorre às vias do Poder Judici-
ário, e, diante da apreciação do mérito, poderá tê-lo por 
acolhido. No entanto, o fato de o direito ser reconhecido 
nem sempre significa que a sua satisfação se dará de 
forma imediata, podendo não ocorrer o resultado prá-
tico que à parte interesse. Surge daí a importância do 
processo cautelar, já que será ele o responsável por as-
segurar a efetividade do resultado anteriormente obti-
do na ação principal.

Faz-se essencial destacar que, para que tal procedi-
mento tenha sucesso, o processo cautelar enseja dois 
componentes prévios, sem os quais não se justificaria: 
fumus bonis iuris e periculum in mora. No primeiro 
caso, verifica-se a “aparência do bom direito”; e no se-
gundo, a necessidade de urgência em virtude de um 
possível perecimento.

Existe ainda a possibilidade de uma ação denomi-

nada de processo cautelar preparatório, pela qual 
a parte autora já garante previamente o resultado da 
ação principal que se processará. Exemplo clássico de 
situação que enseje processo cautelar é a que visa ao 
impedimento da dispersão dos bens por parte do réu 
que assim procede com intuito de frustrar a provável 
execução futura.

O processo cautelar pode ainda ser “nominado”, 
quando é específico; e “inominado”, quando genérico.

A tutela antecipada é um meio através do qual se 
busca antecipar os efeitos obtidos na sentença de mé-
rito em decorrência da sua urgência e, pressupondo a 
existência de conteúdo probatório previsto no Código 
de Processo Civil. Exemplo da antecipação de tutela 
é o verificado nas ações de alimentos, já que o alimen-
tando não poderia esperar pela apreciação do mérito, 
correndo o risco de sofrer sérios problemas de saúde e 
até mesmo a morte.

Uma característica básica desse procedimento é o 
fato de que, apesar do caráter satisfativo, a mesma po-
derá ser cassada em virtude da apreciação do mérito.

Percebe-se que, apesar de ser provisória, a ante-
cipação de tutela deve ser apreciada e concedida com 
muita cautela por se tratar, na maioria dos casos, de 
situações prejudiciais irreversíveis, como no caso de 
alimentos em que se verifique depois a não obrigação 
do alimentante para com o alimentando.

Denise Garcia aponta para uma questão muito im-
portante:

Analisa-se o princípio da fungibili-
dade entre essas duas tutelas de urgên-
cia, e verifica-se que fica claro na lei a 
possibilidade de fungibilidade regressi-
va, ou seja, a troca de uma tutela ante-
cipada por uma cautelar, mas quando 
a possibilidade da fungibilidade pro-
gressiva, que seria a troca de tutela 
cautelar por antecipada ainda existe 
muita divergência doutrinária. Como o 
Código de processo civil adotou a fungi-
bilidade somente de pedidos, ocorrendo 
a troca dos pedidos, tutela antecipada 
para tutela cautelar, essa segunda se-
guirá tramitando dentro do mesmo pro-
cesso, ou seja pode ser acolhida mesmo 
dentro do procedimento ordinário, não 
havendo a necessidade de propositura 
de uma nova ação cautelar.

Diante do exposto, constata-se que apesar das cons-
tantes discussões na tentativa de encontrar semelhan-
ças entre os institutos em estudo, o que se verifica, de 
fato, são inúmeras diferenças que facilitam a perfeita 
identificação de cada um isoladamente, não se justifi-
cando tanto rebuliço doutrinário na incessante busca 
de uma aproximação entre o processo cautelar e a 
tutela antecipada. Na verdade, cada um destes ins-
titutos tem a sua razão de ser e existir

Por Silvana Gomes da Silva.
Advogada. Conciliadora do Juizado Especial de Defesa do Consumidor. Pós-graduada em 

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Itabuna-BA.

1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; 
recebedor.

2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando 

sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.

Diferenças existentes 
entre o processo cautelar 
e a antecipação de tutela

Direito
Processual Civil

E-mail: silvana.advogada@yahoo.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

8º Dica 
É desaconselhável o advogado iniciar a profissão 

dedicando-se a especialidade em qualquer ramo do di-
reito, porque tal implica óbice ao bom desempenho de 
seu ofício e dificuldade na formação de clientela. Não 
que a especialização, tendência universal de todas as 
profissões, não seja necessárias, imprescindível. Se 
exercício, contudo, pressupõe perícia, aperfeiçoamen-
to técnico, eficiência, experiência, reputação, que só se 
conquista com o tempo.

9º Dica 
A especialização, que, em regra, constitui a culmi-

nância da carreira, é geralmente adquirida numa se-
gunda ou última etapa da profissão. Ele há de ser ante-
cedida de uma base multidisciplinar, teórica e prática, 
haurida em outros ramos da disciplina, abrangentes de 
variadas atividades judiciais.

10º Dica 
Na vida, nossos atos e a materialização de nossa 

vocação e sonhos estão condicionados por fatores mate-
riais e econômicos. Muitas e muitas vezes, na profissão 
não fazemos o que desejamos. Somos escravos de nossas 
necessidades materiais. Por isso mesmo, sem arbítrio e 
sem liberdade para opções ou escolhas.

11º Dica 
Inadmissível é que, sob especiosa alegação de amplo 

direito de defesa e de que ninguém é obrigado a autoin-
criminar, o profissional instrua patrocinado a distorcer 
fatos, mude a versão realmente ocorrida, como o que con-
funde e desserve à Justiça e comete infrações éticas. 

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

Penhora online dispensa outros 
meios de execução de bens, diz STJ

A 3ª Turma do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) decidiu 
que a penhora online pelo sis-
tema Bacen-Jud dispensa o uso 
de outros meios para a locali-
zação de bens a serem execu-

tados judicialmente. Segundo 
os ministros, a Lei 11.382/2006 
acabou com a exigência de que 
o credor esgotasse todas as ex-
trajudiciais antes de recorrer à 
penhora virtual.
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O mercado da estética movimenta 
anualmente bilhões em todo o mundo. 
Isto significa que a preocupação com a 
aparência faz parte da vida de quase 
todas as pessoas. A obesidade além de 
um problema estético e que afeta a auto-
estima, representa um grave problema 
de saúde pública, já que esse mal ofere-
ce variados riscos à saúde humana. Em 
décadas de estudos médicos, terapias, 
remédios, o método mais eficaz e contun-
dente para combater esse mal foi mesmo 
a cirurgia de redução de estômago.

A prova disso é que na última déca-
da o número de cirurgias deste tipo cres-
ceu mais de 500%. O Brasil é hoje o se-
gundo país onde mais se realiza este tipo 
de intervenção, perdendo apenas para os 
Estados Unidos. A previsão da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica (SBCBM), é de que somente 
em 2011, 70 mil brasileiros vão realizar 
esta cirurgia.

O problema para os consumidores é 
que a maioria dos Planos de Saúde têm 
recusando, sistematicamente, ao longo 
dos anos, a realização deste procedimen-
to. As principais alegações são que a ci-
rurgia bariátrica seria meramente esté-
tica, que seria uma doença pré-existente 
ou a ausência de previsão contratual. 

Sem alternativa, os consumidores têm 
recorrido ao Poder Judiciário através de 
milhares de ações pleiteando a realiza-
ção obrigatória da gastroplastia (cirur-
gia bariátrica).

A boa notícia é que estão chegando 
aos Tribunais Superiores os recursos 
das seguradoras contra as liminares que 
autorizam as cirurgias, e têm sido con-
firmadas sistematicamente as decisões 
de 1ª instância, reconhecendo o direito 
dos consumidores realizarem as cirur-
gias inteiramente custeadas pelos pla-
nos de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, em 
decisão recente, reconheceu que a redu-
ção de estômago não é meramente esté-
tica e que se revela essencial à sobrevida 
do segurado que sofre de outras enfermi-
dades decorrentes da obesidade em grau 
severo. Por essa razão, é ilegal a recusa 
da seguradora em cobrir as despesas da 
cirurgia. Outras decisões têm admitido 
as intervenções independente do tempo 
de carência do plano, mais um ganho im-
portante na luta dos consumidores.

Por Henrique Guimarães.
Advogado especialista em direito civil e do consumidor, 

com atuação nos ramos do Direito Imobiliário, Bancário, 
Empresarial, Financeiro, Família e de Saúde (planos) e 

autor de diversos artigos. Salvador – Bahia.
www.obrasatrasadas.com.br

No último dia 04 de julho de 2011 entrou 
em vigor a nova lei 12.403/11 que altera vá-
rios dispositivos do Código de Processo Penal 
relacionados aos temas das prisões, liberdade 
provisória e medidas cautelares. 

A norma trouxe algumas alterações im-
portantes. A primeira que merece destaque é 
a vedação do decreto de prisão preventiva pelo 
Juiz, na fase investigativa, de ofício. Como se 
vê, a nova lei não inviabilizou o decreto de 
prisão preventiva na fase policial, mas impos-
sibilitou o decreto ex oficio.  Assim, para que 
a prisão preventiva seja decretada na fase po-
licial deve haver requerimento do Ministério 
Público, do Querelante ou do Assistente, ou 
representação da Autoridade Policial.

No que tange à prisão em flagrante al-
gumas alterações devem ser analisadas. 
A primeira delas diz respeito à intimação 
do Ministério Público do auto de prisão em 
flagrante. Anteriormente, o auto de prisão 
em flagrante era comunicado ao Juiz com-
petente, à Defensoria Pública (caso o preso 
não indicasse advogado particular) e à víti-
ma, no prazo de 24 horas, embora na prá-
tica, muitas vezes, a família da vítima não 
tomasse conhecimento da prisão (mesmo já 
previsto pelo legislador reformista). Com 
essa medida, também o Ministério Público 
deverá tomar ciência da prisão, isso em vir-
tude de sua condição de custus legis.

Dessa maneira, antes de decretar a prisão 
preventiva deve o Juiz analisar se o caso pe-
nal a ele apresentado não indica a aplicação 
das medidas cautelares. A prisão preventiva 
continua com seus requisitos fundamentais, 
podendo ser decretada, desde que presentes 
os indícios de autoria e prova da materialida-
de: por garantia da ordem pública; da ordem 
econômica; por conveniência da instrução cri-
minal; ou para assegurar a aplicação da lei 
penal, quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria.

Bem é de ver-se que a prisão preventi-
va somente poderá ser decretada: I - nos 
crimes dolosos punidos com pena privativa 

de liberdade máxima superior a 4 (quatro) 
anos; II - se tiver sido condenado por outro 
crime doloso, em sentença transitada em 
julgado e III - se o crime envolver violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, 
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pes-
soa com deficiência, para garantir a execu-
ção das medidas protetivas de urgência.

Sobre a fiança também tratou o legisla-
dor reformista. Na sistemática anterior, o 
Delegado de Polícia poderia conceder fiança 
apenas quando a pena mínima cominada ao 
crime fosse de até dois anos e a pena aplica 
abstratamente ao crime fosse de detenção. 
Agora, a Autoridade Policial somente pode-
rá conceder fiança nos casos de infração cuja 
pena privativa de liberdade máxima não seja 
superior a quatro anos.

O valor da fiança também foi modifica-
do, nos seguintes termos: I - de 1 (um) a 100 
(cem) salários mínimos, quando se tratar 
de infração cuja pena privativa de liberda-
de, no grau máximo, não for superior a 4 
(quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzen-
tos) salários mínimos, quando o máximo da 
pena privativa de liberdade cominada for 
superior a 4 (quatro) anos.

Como se vê, a nova legislação não teve 
por objetivo aumentar a impunidade ou ser 
benevolente com o criminoso de alta pericu-
losidade, para estes continua sendo vedada 
a fiança e sendo possível a prisão preventi-
va. Ao contrário, nos casos mais gravosos a 
lei permanece sendo rigorosa. Entretanto, 
nos casos menos graves, adequando-se às 
regras internacionais e ao sistema consti-
tucional brasileiro, a nova lei permite a uti-
lização do direito penal mínimo e garantis-
ta, considerando a prisão como a “extrema 
ratio da ultima ratio”.      

Por Fabiano Pimentel.
Advogado Criminalista. Membro da Comissão de Prer-
rogativas da OAB/BA. Especialista em Ciências Criminais 
pela UFBA. Mestre em Direito Público pela UFBA. Professor 
de Direito Processual Penal da Universidade do Estado da 

Bahia. Salvador – Bahia.
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Cirurgia bariátrica, uma 
conquista do consumidor!

E-mail: fabianopimentel@hotmail.com E-mail: contato@henriqueguimaraes.com.br 


