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DIREITOS - Como o Senhor ana-
lisa o contexto regional com mais 
um curso de Direito autorizado pelo 
MEC?

Josevandro Nascimento - A autori-
zação de mais um curso de Direito pelo 
MEC, agora na Faculdade Madre Thais, 
vem atender uma necessidade de implan-
tação de novos cursos superiores para a 
região, preparando profissionais qualifi-
cados para o mercado de trabalho, princi-
palmente quando se trata de Direi-
to, que é uma porta que se abre para 
diversas outras profissões. 

DIREITOS - Como o Senhor 
se sentiu com a escolha do seu 
nome para coordenar o curso de 
Direito da FMT?

JN - Com um misto de alegria 

e gratidão ao Dr. Eusínio Lavigne, Dire-
tor da Faculdade, por reconhecer o nosso 
trabalho, durante muitos anos, a servi-
ço da vida acadêmica. Sou uma pessoa 
que onde mergulho é com determinação 
e compromisso. Assim foi nos diversos 
cargos que já assumi, no Lions, na ABI, 
todos me entregando por inteiro à ser-
viço da causa que abraço. Na Faculdade 
Madre Thais, não será diferente. O nosso 
compromisso é com a qualidade. Vamos 

nos empenhar para oferecer um curso 
diferenciado, onde o aluno vai perceber, 
desde o primeiro momento que adentrar 
a Faculdade, na aula inaugural. 

DIREITOS - Quais são as princi-
pais metas que o curso de Direito da 
FMT pretende alcançar?

JN - Contribuir para a redução das 
desigualdades regionais na oferta de 
educação superior, além do fortalecimen-

to da cidadania, com a ampliação 
das condições de acesso à justiça. 
Vamos preparar um profissional 
reflexivo, com uma visão dogmáti-
ca e crítica do Direito.

DIREITOS - Existe alguma 
área que será prioritária no es-
tudo do Direito da FMT?
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JN - Sim. Vamos dar ênfase numa 
proposta ousada de Direito Ambiental, 
pela própria biodiversidade local que exi-
ge mecanismos de conservação. Na ver-
dade, o que se quer é preparar profissio-
nais nessa área tão discutida nos nossos 
dias, com sensibilidade para tratar com 
conhecimento sobre o assunto.

DIREITOS - Qual seria o principal 
objetivo do curso de Graduação em 
Direito da FMT?

JN - A formação de profissionais de 
Direito com elevado nível de preparo in-
telectual e consciência social, qualifica-
dos para o exercício técnico e profissional 
do Direito. Dessa forma, o domínio do 
conhecimento jurídico, deve ultrapassar 
o aspecto meramente positivista, possibi-
litando que o aluno perceba o Direito não 
como um fim, mas como um instrumento 
de transformação social, sem esquecer da 
pesquisa e utilização da legislação, da ju-
risprudência e da doutrina, como fontes 
inesgotáveis do Direito.

DIREITOS - O curso dispõe de uma 
Biblioteca já equipada para atender 
a demanda?

JN - A Biblioteca foi uma das nos-
sas primeiras metas de trabalho, desde 
quando o MEC aqui esteve para avaliar 
a possibilidade de implantação do curso. 
Desafio entre os cursos direitos já exis-
tentes, quem possui uma Biblioteca com 
o maior volume de obras do que a nossa, 
além de periódicos da maior importância 
para consulta do alunado, em todas as 
áreas, seja crime, civil, processual, fiscal, 
tributário, etc.

DIREITOS - Quando será o pri-
meiro vestibular do curso de Direito 
da FMT?

JN - Possivelmente, entre os meses 
de novembro e dezembro, com inicio do 
ano letivo para março de 2012, quando a 
comunidade jurídica de Ilhéus, será con-
vidada para a largada desse novo marco 
acadêmico em nossa terra.

DIREITOS - O que ainda gostaria 
de acrescentar, Mestre?

JN - Agradecer em nome da Faculdade 
Madre Thais a oportunidade e dizer que 
o seu jornal como também a sua Revista 
Jurídica DIREITOS, serão parceiros im-
portantes nesta caminhada. 

O entrevistado desse mês do Jornal DIREI-
TOS é o do Dr. Josevandro Nascimento. 
Ele é Advogado, Mestre em Direito Pú-

blico, Professor da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC) e da 
Faculdade de Tecnologia e Ciên-
cias de Itabuna (FTC), é Mem-
bro da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA) e da Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI). A 
entrevista versará sobre a 
implantação do Curso de 
Direito da Faculdade Ma-
dre Thais.

O nosso 
compromisso é 
com a qualidade
do ensino superior

“Vamos preparar 
um profissional 

reflexivo, com uma 
visão dogmática e 
crítica do Direito”
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A CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça) da Câmara 
aprovou projetos relacionados 
à legislação eleitoral. São pro-
postas que fazem pequenas 
mudanças na lei do país, como 
o endurecimento da pena para 
compra de votos e a emissão 
de sinal sonoro pelas urnas. 
Com as votações, a tendência 
é que uma ampla reforma po-
lítica, que está sendo discuti-
da em uma comissão especial 
com o financiamento público 
de campanha e mudança no 
sistema de votação, perca fô-
lego na Câmara. 

Deputados ‘atropelam’ reforma
política e aprovam pacote eleitoral

Dilma sancionou lei que
cria a Comissão da Verdade

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

Projeto de lei 
1992/2007 – Uma 

solução para 
a previdência 

brasileira
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OAB NacionalEvento Jurídico

Selo OAB indicará as
melhores Faculdades de Direito

IAB faz 
audiência pública 

sobre novo CPC

2ª Vara da Família 
de Itabuna

promove projeto 
“Justiça solidária”
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Divulgar iniciais está de 
acordo com a lei, diz Ajufe

DECISÕES

Direito
Internacional

Um dos grandes problemas 
dos idosos brasileiros é financeiro. 
Cerca de 20 milhões de aposenta-
dos pelo INSS veem seus proven-
tos diminuírem ano a ano e aca-
bam sendo lançados praticamente 
na miséria.

A causa dos aposentados vem 
me preocupando há certo tempo, 
pois vejo que muitas pessoas do 
meu relacionamento, a cada dia 
que passa, vão perdendo o seu po-
der aquisitivo em função do teto 
máximo pelo qual podem se apo-
sentar, do escorchante índice de 
expectativa de vida implantado e 
dos aumentos anuais inferiores à 
inflação real.

Ao ter acesso recentemente 
a um estudo encomendado pela 
Plena Consultoria de Investi-
mentos ao Prof. Dr. Paulo Tafner, 
economista do IPEA , mais uma 
vez fiquei  indignada com o que 
vem acontecendo com os nossos 
aposentados e com as benesses 
dos que se beneficiam do botim 

do funcionalismo público. Só para 
exemplificar, após ler esse estu-
do descobri que o governo fede-
ral em 2010 gastou R$ 66 bilhões 
com educação, R$ 54 bilhões com 
saúde, R$ 42 bilhões com o défi-
cit do INSS e R$ 51 bilhões com 
o déficit dos RPP (Regime Próprio 
de Previdência do funcionalismo 
público). O maior absurdo destes 
números é que o INSS atende 20 
milhões de aposentados, enquanto 
o RPP atende somente 2 milhões 
de pensionistas.

O Projeto de Lei Nº 1992/2007 
consiste na criação de um Fundo 
de Previdência Complementar 
para os servidores públicos fede-
rais contratados após a sua apro-
vação, sendo que os atuais servi-
dores ativos e inativos da União 
não terão nenhuma modificação 
no que foi pactuado no início de 
suas carreiras públicas, o que não 
ocorreu com os aposentados do 
INSS que tiveram as regras alte-
radas no meio do Jogo.

Será preciso muita coragem 
para aprovar esse projeto, mas 
não houve e nem haverá momen-
to mais propício que o atual para 
essa transformação. Basta ver o 
que está acontecendo nos países 
europeus, onde a mudança está 
sendo praticamente compulsória 
em razão da redução da atividade 
econômica provocada pela atual 
crise financeira mundial.

Ou o Brasil se antecipa e se 
prepara para o enfrentamento da 
crise que ainda não o atingiu ple-
namente, ou medidas trágicas te-
rão de ser tomadas em um futuro 
próximo, abrangendo todos indis-
tintamente, incluindo-se aí os já 
espoliados aposentados do INSS e 
também o bando de marajás, que 
pelo menos por enquanto ainda 
está muito bem, obrigado!

Por Sylvia Romano. 
        Advogada trabalhista, responsável pelo 

Sylvia Romano Consultores Associados.
São Paulo - Capital. 

E-mail: sylviaromano@uol.com.br

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

Projeto de lei 1992/2007 – Uma 
solução para a previdência brasileira Adicione a crimes tradicionais, 

como intimidação, vandalismo, 
agressão, estupro e assassinato, 
uma alta dose de preconceitos. O 
resultado é “uma mistura tóxica, 
que contamina nossas comunida-
des”, diz o FBI em um relatório que 
divulgado na segunda-feira (14/11), 
em seu site, sobre crimes de ódio.

As estatísticas do FBI mos-
tram que foram registrados 6.628 
casos de crime de ódio relatados 
em 2010. Em 2009, foram 6.604. 
O aumento de pouco mais de 3,6% 
pode parecer pequeno, mas não é 
para quem espera uma redução 
do que constitui “um fato triste da 
história americana”, diz o FBI.

Foram 8.208 vítimas de crime 
de ódio em 2010: 48,2% por precon-
ceito racial, 18,9% por preconceito 
religioso, 18,6% contra pessoas 
com orientações sexuais particu-
lares, 13,7% contra estrangeiros 
ou pessoas de outras origens ét-
nicas e 0,6% contra pessoas com 
deficiência física ou mental.

Entre as 1.122 vítimas de cri-
mes de ódio por preconceito contra 
pessoas de outras nacionalidades, 
cerca de dois terços (66,6%) foram 
de latinos; 33,4% das vítimas res-
tantes foram de diversas outras 
origens étnicas. O alto percentual 
de vítimas de origem latina foi na-
turalmente o destaque das repor-
tagens alarmadas das publicações 
hispânicas dos EUA.

Também foi destaque o fato de 
que 48 crimes foram motivados pelo 
ódio que os agressores sentem con-

tra pessoas com deficiências: 24 ví-
timas sofriam de deficiência mental 
e outras 24, de deficiência física.

Entre as 3.949 vítimas de cri-
me por preconceito racial, 70% 
eram negras; 17,7%, brancas; 5,1%, 
ilhéus (do Pacífico Asiático); 1,2%, 
indígenas e naturais do Alasca; e 
6% eram de mais de uma raça.

Foram 1.522 vítimas de pre-
conceito religioso, das quais: 67% 
eram judeus; 12,7%, muçulmanos; 
4,2%, católicos; 3%, protestantes; 
0,5%, ateus ou agnósticos; 9,1%, 
de outras religiões; e 3,5% contra 
pessoas com múltiplas religiões.

Entre as 1.528 vítimas por 
orientação sexual, 57,3% foram 
atacadas porque eram homens ho-
mossexuais; 27,5% porque eram 
homossexuais; 11,8% porque 
eram mulheres homossexuais; 
1,4% porque eram heterossexuais; 
e 1,9% porque eram bissexuais.

Os casos apresentados no re-
latório foram 6.628, mas os agres-
sores foram enquadrados em 7.699 
crimes de ódio, dos quais: 4.824 
foram contra pessoas; 2.861 contra 
propriedades (dos quais, 81,1% fo-
ram casos de vandalismo, destrui-
ção ou danos, motivados por pre-
conceito) e 14 contra a sociedade.

Entre os agressores, 3.176 
(58,6%) eram brancos; 905 (18,4%), 
negros; 238 (8,9%), de mais de uma 
raça; 61 (1,1%), ilhéus (do Pacífico 
Asiático); 52 (1%) indígenas ou na-
tivos do Alaska; e 597 (12%), de raça 
não relatada. Mas 2.670 agressores 
não foram identificados.

“A divulgação das iniciais dos 
nomes de juízes e desembarga-
dores e o número dos processos 
administrativos é realizado para 
uma prestação de contas com a so-
ciedade seguindo o princípio cons-
titucional da publicidade que rege 
a administração pública [artigo 
37, CF/88].” A afirmação é da As-
sociação do Juizes Federais, que 
divulgou nota sobre a iniciativa do 
Conselho Nacional de Justiça de 
disponibilizar no portal do órgão 
na internet a relação de proces-
sos e sindicâncias em andamento 
para  investigar magistrados nas 
corregedorias de Justiça dos esta-
dos. Até na sexta-feira (11/11) à 
tarde, o novo sistema apontava a 
existência de 693 processos e sin-

dicâncias em andamento.
Na nota, a Ajufe afirma, ainda, 

que o juiz precisa dar um exemplo 
positivo enquanto cidadão e julga-
dor. “Ser corporativo muitas vezes 
é também, sem sensacionalismos, 
punir e dar o exemplo não apenas 
no Judiciário, mas em todos os 
setores públicos e privados da so-
ciedade.” Por fim relata que o CNJ 
cumpre um papel importante para 
o país e deve sempre velar por um 
Judiciário transparente, democrá-
tico, incorruptível e independente. 

Os dados dos processos disci-
plinares — número e tipo do pro-
cesso, motivo, andamento – po-
dem ser acessados no site no CNJ, 
no endereço http://www.cnj.jus.br/
presidencia

Aumentou número de crimes 
de ódio nos EUA, diz FBI

Cota de 
condomínio

Da coluna “Ancelmo Gois”, 
do jornal O Globo: “O novo Códi-
go de Processo Civil, já aprovado 
no Senado, deve considerar cota 

de condomínio como título extra-
judicial. Ou seja: se não for pago, 
poderá ser protestado igual a 
cheque. Para o jurista Arnon Vel-

movitsky, assessor da comissão 
de estudos do Código, a medida 
serve para agilizar os prazos de 
cobranças na Justiça”.
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A presidente da República, 
Dilma Rousseff (foto), sancio-
nou na sexta-feira (19) o projeto 
que cria a Comissão da Verdade 
e a Lei de Acesso à Informação, 
que facilita a obtenção de dados 
do governo e acaba com o sigilo 
eterno de documentos públicos. 
A Comissão da Verdade irá apu-
rar violações aos direitos huma-
nos entre 1946 e 1988 – período 
que inclui a ditadura militar – e 
terá dois anos para produzir um 
relatório com conclusões e reco-
mendações sobre os crimes co-
metidos. A cerimônia de sanção 
será no Palácio do Planalto, às 
10h30. Não há recomendação de 
vetos em nenhum dos dois pro-
jetos – Comissão da Verdade e 

Lei de Acesso à Informação – e a 
expectativa, segundo assessoria 
da Casa Civil, é que os textos se-

jam sancionados da forma como 
foram aprovados no mês passado 
pelo Congresso Nacional. (G1)

Tramita em caráter conclu-
sivo na Câmara dos Deputados 
projeto de lei que autoriza a exi-
bição de publicidade nos inter-
valos comerciais das emissoras 
educativas. O projeto 1.311/11, 
do deputado Rogério Mendonça 
(PMDB-SC), libera a veiculação 
de propagandas de qualquer 
anunciante nas TV educativas, 
mas limita essa prática a 15% 

do tempo total da grade de pro-
gramação. A proposta veta mer-
chandising nesses canais, mas 
autoriza os patrocínios, desde 
que exibidos nos intervalos. O 
projeto está em análise final em 
várias comissões da Câmara. Se 
aprovado, vai alterar o decre-
to de criação da TV educativa 
(236/67), que proíbe a exibição 
de publicidade nesse segmento. 

Atualmente, canais educativos 
exibem propagandas com base 
no art. 19 da lei 9.637, que libera 
veiculação de publicidade a títu-
lo de apoio cultural, admitindo-
se o patrocínio de programas. A 
lei veda a exibição remunerada 
de anúncios e outras práticas 
que configurem comercialização 
de intervalos nesse tipo de emis-
sora. (Folha)

A Semana Jurídica da 
Faculdade de Ilhéus contou 
com a participação de reno-
mados juristas de contexto 
regional e nacional, que de-
bateram assuntos acerca da 
temática “Direito do Con-
sumidor: novos paradigmas 
das relações de consumo”, 
entre os dias 10 a 12 de no-
vembro, no campus próprio 
da instituição, localizado no 
bairro Jardim Atlântico. Na 
quinta e na sexta foram re-
alizados cinco mini-cursos 
nas áreas de processo civil, 
relações sociais, serviços pú-
blicos, questões penais e as 
prerrogativas dos consumi-
dores, a partir da presença 
dos Professores Ana Cristina 
Adry Moura de Argolo, Mar-
cos Augusto Castro Peres, 
Israel Nunes Silva, Norberto 
Teixeira Cordeiro e Edelson 
Silva Reis, todos docentes 
do Curso de Direito da Fa-
culdade, além da professora 
Diva Conceição Ribeiro, que 
ofereceu ao público a oficina 
de produção de artigos cien-
tíficos jurídicos.

No tocante às palestras, 
na abertura, o professor dou-
tor Paulo Roberto Binicheski, 
representando a Associação 
Brasileira de Defesa do Con-
sumidor (a BRASILCON), fa-
lou sobre “Consumo e respon-
sabilidade civil na Internet 

- o caso das redes sociais”, e 
no dia seguinte, aconteceram 
as palestras das professoras 
Joseani Susart e Fernanda 
Viana Lima, que abordaram 
o tema “Consumo e responsa-
bilidade jurídica e social das 
empresas. Além disso, houve 
palestras sobre  “Relações 
de Consumo: aspectos éticos 
e constitucionais”,  com os 
professores Pedro Germano 
dos Anjos e Marco Antonio 
Correia Bomfim, e as comu-
nicações orais dos alunos Vic-
tor Moreno Batista Furtado, 
Paulo Amorim e Waldir Sera-
fim Cotias Junior.  

No sábado, foi realizada 
uma mesa redonda entre as 
professoras Fernanda Viana 
Lima e Joseani Susart, res-
pondendo às perguntas da 
platéia presente e apresen-
tando questões de consumo 
envolvendo empresas e so-
ciedade. Para abrilhantar 
ainda mais o evento, peças 
do artista Goka Moreno fo-
ram expostas durante todo o 
funcionamento da Semana, 
e foi lançado o livro do pro-
fessor doutor Paulo Roberto 
Binicheski, intitulado “Res-
ponsabilidade Civil dos Pro-
vedores de Internet, Direito 
Comparado e Perspectivas 
de regulamentação no di-
reito brasileiro”, da Editora 
Juruá. 

Dilma sancionou lei que
cria a Comissão da Verdade

Câmara pode autorizar
publicidade em TV educativa

5ª Semana Jurídica da 
Faculdade de Ilhéus

INFORMES UNIVERSITÁRIO

Fiquei encantada com a poesia 
“Recado de Menina” de Lucrécia 
Rocha. Parabéns ao jornal DIREI-
TOS por este espaço e por quem 
nele escreve como Poeta Wagner 
Alberttson. 

Carmen Lúcia, Comerciária, 
Ilhéus – Bahia.

Dr. Vercil Rodrigues, Agradeço penhoradamente a opor-
tunidade que me foi dada de difundir meus estudo/pesqui-
sas jurídicas, através do Jornal DIREITOS, este importante 
precedente da justiça baiana. Estou certo de que esta men-
sagem chegará a inúmeros colegas advogados que militam 
na defesa dos direitos humanos, bem como aos portadores de 
deficiência que almejem ter acesso a adaptações em cursos 
de educação complementar. Muitíssimo obrigado!!!

Thiago Vieira. Advogado, Salvador – Bahia.

Muito interessante a entrevista com Dr. Thiago 
Vieira (Edição do DIREITOS, mês de Outubro), com 
relação a questão dos mais de 15 milhões de brasilei-
ros que são acometidos de daltonismo. 

Waldeck do Carmo. Estudante de Medicina. 
Salvador – Bahia.
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O presidente da OAB, Ophir Caval-
cante (foto), anunciou na última quinta-
feira (17/11) a criação do Selo OAB, pu-
blicação que uma lista de instituições de 
ensino que apresentam índices satisfató-
rios de qualidade no ensino em Direito, a 
partir do cruzamento dos dados do último 
Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (Enade) e os resultados obtidos nas 
últimas edições do Exame de Ordem Uni-
ficado. O lançamento oficial do Selo OAB 
será na próxima quarta-feira (23/11), às 
11h, durante a XXI Conferência Nacional 
dos Advogados, em Curitiba.

A Comissão Especial encarregada 
da elaboração do Selo OAB é presidida 
pelo advogado Rodolfo Hans Geller e in-
tegrada pelos advogados e conselheiros 
federais Walter de Agra Junior, Manoel 
Bonfim Furtado Correia, Ademar Perei-
ra e Álvaro Melo Filho.

Segundo Ophir Cavalcante, o objeti-
vo da entidade, ao divulgar a publicação, 

não é desqualificar qualquer instituição 
de ensino que não esteja na lista, mas 
estimular as faculdades e universidades 
que não alcançaram o selo de qualida-
de para que trabalhem para alcançá-lo 
na próxima edição. “Buscamos levar à 
sociedade uma referência confiável e or-
ganizada sobre as instituições de ensino 
que se mostram compromissadas com a 
oferta de um ensino em Direito sério e 
de qualidade”, explica.

A decisão de divulgar periodicamen-
te um selo de qualidade aos cursos de Di-
reito que mais se destacassem em cada 
estado foi tomada na sessão plenária do 
Conselho Federal da OAB de 7 de dezem-
bro de 1999. Foi quando surgiu o à época 
intitulado OAB Recomenda, programa 
com o objetivo principal de enaltecer as 
instituições de ensino em Direito com re-
gularidade de desempenho.

A 1ª edição do programa foi divul-
gada em janeiro de 2001, ao término da 

gestão do então presidente Reginaldo de 
Castro, quando um total de 52 cursos de 
Direito integraram a publicação. O 2º 
OAB Recomenda foi lançado em janeiro 
de 2003, ao final do mandato do presi-
dente Rubens Approbato Machado, com 
60 cursos de Direito no rol de merecedo-
res do selo de qualidade.

A 3ª edição do programa foi divulga-
da ao final da gestão do presidente Ro-
berto Busato, no ano de 2007, quando 87 
cursos foram credenciados a receber o 
selo. (Assessoria de Imprensa da OAB).

Questões do Enem
De acordo com o jornal 

Zero Hora, o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
manteve a decisão que anu-
lou 14 questões do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) apenas para os alu-
nos do Colégio Christus, de 
Fortaleza (CE). Por 11 votos 
a favor e um contra, o ple-
nário negou recurso apre-
sentado pela Procuradoria 

Regional da República da 
5ª Região que pedia que as 
questões fossem anuladas 
para todos os candidatos 
que fizeram a prova. Os 
alunos do colégio cearense 
tiveram acesso antecipado 
a 14 questões do Enem por 
meio de uma apostila dis-
tribuída pela escola sema-
nas antes da aplicação do 
exame.
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Selo OAB indicará as
melhores Faculdades de Direito

OAB NACIONAL

Curso Sistematizado de 
Direito Processual Civil 
- Vol. 2 - Tomo II 
- Procedimentos 

Especiais 
do CPC e Juizados 

Especiais 

- Cassio Scarpinella 
Bueno 

Sinopse:

O volume é dedicado 
ao exame do Livro IV do 
Código de Processo Civil 
e aos Juizados Especiais, 
sendo dividido em três 
partes. A primeira parte 
ocupa- se com os “procedi-
mentos especiais de juris-
dição contenciosa”. A se-
gunda volta-se à análise 
dos “procedimentos espe-
ciais de jurisdição volun-
tária”. A terceira e última 
parte aborda os Juizados 

Especiais, comentando a 
disciplina constante da 
Lei n. 9.099/1995 (Juiza-
dos Especiais Cíveis), da 
Lei n. 10.259/2001 (Jui-
zados Especiais Federais) 
e da mais recente Lei n. 
12.253/2009 (Juizados 
Especiais da Fazenda Pú-
blica).

Fonte: Google/4shared
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DIREITO ADMINISTRATIVO
1- No que tange à chama-

da ação de improbidade 
administrativa, assina-
le a definição correta 
segundo a doutrina do 
Direito Administrativo.

a) Trata-se de ação de natu-
reza civil e penal, uma vez 
que a Lei 8.429/92 prevê 
sanções de ambas as natu-
rezas.

b) Trata-se de ação meramen-
te administrativa, uma vez 
que a Lei 8.429/92 prevê 
apenas sanções de caráter 
administrativo.

c) Trata-se de ação civil, mui-
to embora as sanções pre-
vistas pela Lei 8.429/92 
ultrapassem o âmbito da 
simples ação de ressarci-
mento e importem em pe-
nalidades de natureza pe-
nal e administrativa.

d) Não se trata de uma ação 
judicial e sim de uma ação 
administrativa, com a pre-
visão legal (Lei 8.429/92) 
de sanções penais e admi-
nistrativas.

2- A estruturação da Ad-

ministração traz a pre-
sença, necessária, de 
centros de competências 
denominados Órgãos Pú-
blicos ou, simplesmente, 
Órgãos.

Quanto a estes, é correto afir-
mar que

a) possuem personalidade ju-
rídica própria, responden-
do diretamente por seus 
atos.

b) suas atuações são imputa-
das às pessoas jurídicas a 
que pertencem.

c) não possuem cargos, ape-
nas funções, e estas são 
criadas por atos normati-
vos do ocupante do respec-
tivo órgão.

d) não possuem cargos nem 
funções

3- A revogação representa 
uma das formas de ex-
tinção de um ato admi-
nistrativo.

Quanto a esse instituto, é 
correto afirmar que

a) pode se dar tanto em rela-

ção a atos viciados de ile-
galidade ou não, desde que 
praticados dentro de uma 
competência discricionária.

b) produz efeitos retroativos, 
retirando o ato do mundo, de 
forma a nunca ter existido.

c) apenas pode se dar em 
relação aos atos válidos, 
praticados dentro de uma 
competência discricioná-
ria, produzindo efeitos ex 
nunc.

d) pode se dar em relação aos 
atos vinculados ou 

4- A respeito da ação re-
gressiva, é correto afir-
mar que

a) em regra deve ser exercida, 
sob pena de afronta ao prin-
cípio da indisponibilidade.

b) o prazo prescricional tem 
início a contar do fato que 
gerou a ação indenizatória 
contra a Administração.

c) a prescrição será decenal, 
com base na regra geral da 
legislação civil.

d) o prazo prescricional será o 
mesmo constante da esfera 
penal para o tipo criminal 
correspondente.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Atenção: Respostas da edição de Outubro de 2011  -  1- A; 2- A; 3-D e 4-D

IAB faz audiência
pública sobre novo CPC

Recém 
formado

O Advogado recém recebeu 
sua OAB feliz da vida foi para 
sua primeira entrevista de em-
prego, quando o entrevistador 
perguntou, o que você espera 
desse escritório?

O jovem advogado respon-
deu: Espero trabalhar no máxi-
mo 6 horas por dia, ter um carro 
nacional no mínimo com 2 anos 
de uso a minha disposição, ter 
uma secretária, 2 estagiários, 2 
férias por ano, e salário fixo de no 
mínimo R$ 10 mil além das par-
ticipações nos processos ganhos.

Então o entrevistador res-

ponde: Pois é, neste escritório o 
doutor trabalharia 4 horas por 
dia, teria um carro zero importa-
do a disposição, uma secretária 
belissima bilingue, uma equipe 
de 6 estagiários, 3 férias por ano 
uma inclusive em um “Ressort 
SPA” localizado no Nordeste Bra-
sileiro por um período de 15 dias. 
Além de salário de R$ 15 mil + 
participações nos processos.

O Advogado todo empolgado 
e sorridente diz: Você só pode es-
tar brincando.

O entrevistador responde: 
Ahhhh foi você quem começou.

O Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB) fez na última 
sexta-feira (18/11), audiência pú-
blica para discutir o projeto do 
novo Código de Processo Civil. 
A intenção foi ouvir a população, 
advogados e especialistas em 
Direito que tinham sugestões e 
alterações a serem incluídas no 
novo CPC. Entre os presentes 

estava o deputado federal Hugo 
Leal, sub-relator do projeto de 
modificação do CPC.

O novo Código tramita na 
Câmara como Projeto de Lei Nº 
8046/2010 e tem como objetivo 
principal agilizar as ações, moder-
nizar o sistema e reduzir a buro-
cracia com a limitação de recursos 
e de formalismos desnecessários.

O bem-estar e os interes-
ses da criança estão entre as 
prioridades na nossa legisla-
ção. E a Justiça vem dando 
maior ênfase às questões rela-
cionadas à filiação e reconhe-
cimento de paternidade, seja 
ela biológica ou socioafetiva. 
É a percepção e consciência 
de que é fundamental assegu-
rar à criança o direito de co-
nhecer seus pais e de ser por 
eles reconhecida e assumida. 
A assunção da paternidade 
gera, para a criança, uma sé-
rie de direitos, tanto psicoló-
gicos como patrimoniais.

Os tribunais brasileiros 
vêm entendendo que a recu-
sa de um suposto pai a fazer 
o exame de DNA para verifi-
car a paternidade faz com que 
ele a assuma, implicitamen-
te.     O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) já manifestou 
tal posicionamento reitera-
das vezes, tanto é assim, que 
se criou uma súmula (con-
densação de vários julgados 
no mesmo sentido) que pode 
tornar-se lei.

Agora, está em análise a 
outra faceta das questões re-

lacionadas à recusa ao exame.   
Existem mães que simples-
mente impedem a realização 
do exame de DNA, de forma 
sistemática. Procuram evi-
tar, assim, alguns “percalços” 
– ou por não desejarem que 
aquele pai assuma seus de-
veres e direitos em relação à 
criança, imaginando que pas-
sarão a ter que dividi-la (sim, 
“dividir” seu filho...) com ele; 
ou por saberem que aquele 
não é de fato o pai biológico 
da criança.

Claro, algumas mães, 
envoltas em névoa de irres-
ponsabilidade, podem impe-
dir que seja colhido material 
para o exame de DNA, recu-
sando-se a submeter seu filho 
ao teste sob a argumentação 
que o processo de coleta do 
sangue seria doloroso para 
a criança. Mas é importante 
lembrar que o exame de DNA, 
hoje, pode ser feito de outra 
forma, utilizando-se outros 
materiais. 

Entendimento recente do 
STJ considerou a questão da 
paternidade também sob essa 
ótica, decidindo que o homem 

indicado teria a paternida-
de afastada diante da recu-
sa reiterada de uma mãe a 
submeter seu filho ao exame 
de DNA. No caso, ficou con-
figurado que foi oportunista 
a resistência da mãe por ter 
indicado como pai pessoa que 
sabia não sê-lo, de acordo ape-
nas com o que lhe convinha e 
não com a verdade. 

A recusa ao exame não 
permitiu que a mãe fosse vis-
ta como irresponsável, mas 
fez com que não tivesse êxito 
na empreitada de ver seu fi-
lho associado à paternidade 
de um homem que despertou 
seu interesse, por qualquer 
um motivo qualquer. Com 
tal conduta, a mãe perdeu a 
grande oportunidade de agir 
de forma leal e amorosa em 
relação a seu próprio filho. 
Perdeu a chance de ser mãe 
em sua plenitude.

Por Sylvia Maria Mendonça 
do Amaral. 

Advogada especialista em Direito Homoafe-
tivo, Cível, Família e Sucessões do escritório 
Mendonça do Amaral Advocacia, autora do 
livro “Manual Prático dos Direitos de Ho-

mossexuais e Transexuais”. 
São Paulo, Capital.

DNA e a Justiça

E-mail: Sylvia@smma.adv.br

“A independência é um dos mais caros 
pressupostos da advocacia. Sem independência

não há rigorosamente advocacia”.
Paulo Luiz Lôbo.

“Nenhum receio de desagradar o magistrado 
ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em 

impopularidade, deve deter o advogado 
no exercício no exercício do profissional”.

Artigo 31, § 2º EAOB.
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As obras de infra-instrutora em de-
senvolvimento no estado, a exemplo 
do Complexo Intermodal Porto Sul e 
da Ferrovia de Integração Oeste/Leste 
(Fiol), na região sul, buscam o equilí-
brio entre geração de emprego, desen-
volvimento econômico e social e susten-
tabilidade ambiental. 

Dentre as grandes questões globais, 
a sustentabilidade ambiental é um dos 
maiores desafios da atualidade, e as 
políticas modernas consideram funda-
mental construir uma sociedade sus-
tentável. 

No entendimento do STF a Compen-
sação Ambiental, institucionaliza instru-
mentos econômicos - como a observância 
do principio poluidor/pagador em todas 
as atividades, que significa um mecanis-
mo de assunção da responsabilidade so-
cial partilhada pelos custos ambientais 
derivados da atividade econômica.

Em suma, cabe ao órgão licenciador 
– municipal, estadual ou federal – defi-
nir o valor da Compensação, de acordo 
com o impacto ambiental a ser dimen-
sionado no Estudo de Impacto Ambien-
tal ou Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), que é um documen-
to técnico onde se avaliam as conseqü-
ências para o ambiente decorrentes de 
um determinado projeto. Nele encon-
tram-se identificados e avaliados de 
forma imparcial e meramente técnica 
os impactos que um determinado pro-
jeto poderá causar no ambiente, assim 
como apresentar medidas mitigadoras. 
Por estas razões, é um importante ins-
trumento de avaliação de impacto am-
biental (AIA). 

A exigência do estudo de impacto 
ambiental foi mencionada pelo artigo 
225. § 1º, IV da Constituição Federal 
de 1988 nos seguintes termos: Art. 225. 
§ 1º, IV - exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra ou atividade poten-
cialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade

Ainda segundo o STF, o órgão am-
biental não poderá, arbitrariamente, 
definir o valor (da Compensação), uma 
vez que deverá agir sob o manto da le-
galidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Deve, isto sim, 
fixar o quantum compensatório em es-
trita conformidade com os dados técni-
cos do EIA/RIMA. 

A compensação ambiental, caminha 
em direção ao sistema constitucional 
tributário, posto que o tributo se baseia 
com a finalidade de garantir e preser-
var os recursos naturais existentes na 
sociedade, através de isenção ou estí-
mulos ou redução de tributos.

O princípio do Desenvolvimento 
Sustentável, além de possuir caráter 
eminentemente constitucional, repre-
senta fator de obtenção do justo equilí-
brio entre o desenvolvimento econômi-
co, fazendo, ao mesmo tempo, um uso 
razoável dos recursos da terra e as da 
ecologia que procura satisfazer as ne-
cessidades da geração actual, sem com-
prometer a capacidade das gerações fu-
turas de satisfazerem as suas próprias 
necessidades, possibilitando que as 
pessoas, agora e no futuro, atinjam um 
nível satisfatório de desenvolvimento 
social-econômico e de realização huma-
na e cultural. 

Diante do exposto, o meio ambiente 
não é incompatível com projetos de de-
senvolvimento econômico e social que 
cuidem de preservá-lo como patrimônio 
da humanidade.

O conhecimento relacionado com o 
desenvolvimento sustentável e temas 
ambientais são multidisciplinares, com 
importância de âmbito nacional, esta-
dual e municipal. 

Concluo que para se transformar, 
de fato, o desenvolvimento sustentá-
vel será preciso à articulação de toda 
a população baiana, em especial a do 
interior do estado, como os moradores 
dos municípios de Ilhéus, Itacaré, Luís 
Eduardo, Barreiras, a classe empre-
sarial, e as universidades, através da 
realização de fóruns, de debates, de 
conferências, da participação de pes-
quisadores, de professores em atuação 
conjunta com empresas, organizações 
da sociedade e os Poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário, de forma coo-
perado e harmônico, buscando, a partir 
de cada individualidade e particulari-
dade tornar possível que instrumentos 
distintos fluam de forma agradável, eis 
que todos possuem, ao mesmo em tese, 
o mesmo objetivo: o bem estar de todos 
os baianos. 

Por Flávia Falcão Gordilho.
Advogada do Escritório Falcão e Gordilho; Pós-graduada em 
Direito Tributário e Público; Diretora Jurídica da AMPESBA- 
Associação das Micro e Pequenas Empresas do Sul da Bahia. 
Membro do Comitê Gestor do Simples Nacional do Município de 
Itabuna, representando a OAB - Subseção de Itabuna e Membro 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Itabuna – Bahia.

Desenvolvimento
econômico e 
sustentabilidade ambiental

Pessoa de trato gentil, juíza equilibra-
da, estudiosa, dona de longa e brilhante 
careira jurídica, tomou posse na noite do 
dia 07, no destacado cargo de Presiden-
ta do Egrégio Quinto Tribunal Regional 
do Trabalho, a Desembargadora VÂNIA 
CHAVES. Para ela e para o seu grupo di-
retor da prestigiosa instituição judiciária 
trabalhista, as melhores felicitações e o fir-
me e solene desejo de uma administração 
seja plena de grandes realizações em favor 
da interpretação e aplicação do Direito do 
Trabalho, situações, aliás, das quais não 
duvidamos.

O momento, entretanto.  somos obriga-
dos a reconhecer, é difícil. Enfrentará a De-
sembargadora VÂNIA CHAVES, com seu 
sereno proceder, uma greve que já avança 
pelo sexto mês, e, certamente, como tem 
ocorrido nos últimos tempos, será emenda-
da com o próximo recesso do Judiciário, alvo 
seu maior. 

Sabemos todos, até porque a ninguém 
é dado ignorar a lei, que a greve no Serviço 
Público, especialmente nos servicos essen-
ciais como é a Justiça, não pode determinar 
a paralisação dos trabalhos, face mesmo à 
sua essencialidade, sob pena de até consi-
derar-se um serviço desnecessário, pres-
cindível, e não. Trata-se de uma atividade 
constitucionalmente prevista e traduzida 
no exercício da Jurisdição, cuja finalidade 
única é, exatamente fazer valer a lei e apli-
car a Justiça. 

Mas, pergunta-se, fazer valer a lei, 
interpretá-la e aplicar a justiça como?   De 
braços cruzados? Sem atender advogados 
que são indispensáveis ao funcionamento 
da Justiça, (ao menos na Constituição) e 
partes?

Eis um fato relevante: um advogado 
procurou ver os autos de uma reclamação 
na qual representa, com procuração, ele 
alguns reclamantes (trata-se de uma ação 
plúrima dividida em alguns grupos e cada 
grupo dispõe de um advogado). Pois bem, 
o impoluto servidor disse que não permi-
tia a vista e muito menos a carga “porque 
não está correndo nenhum prazo a 
ser cumprido”, ignorando o direito de 
o advogado ter direito a vista dos au-
tos, neste caso, fora do Cartório para 
providências que ele deve saber quais 
sejam. Além disso, acrescentou, tem despa-
cho nos autos ainda não publicado, e nem 
pode ser publicação por causa da greve; a 
situação que seria resolvida com a ciência, 
na hora do referido despacho. Mas a greve 
não permite. 

A GREVE! Absolutamente inconstitu-
cional, porque fere o direito fundamental 
do cidadão do livre acesso à Justiça e mais, 
impede o exercício da jurisdição pelo Poder 
Judiciário, também direito fundamental da 
cidadania. 

A garantia do livre acesso à Justiça e do 
direito de obtenção de um pronunciamento 

do Poder Judiciário sobre a sua pretensão, 
constitui por igual um direito fundamental 
ao qual o Poder Judiciário não pode fugir. 
E mais, ainda que lei não exista a respeito 
do pleito deduzido, o Juiz há de emitir sua 
decisão a respeito.

Pois bem, com o advento grevista, o Ju-
diciário sem poder caminhar, o cidadão vê-
se privado de ter o seu direito reconhecido 
ou rejeitado, mas apreciada e decidida a sua 
pretensão. 

Verifica-se, portanto, sem dificuldade a 
mais escancarada ilegalidade da greve ju-
dicial. 

Mas há curiosidades que merecem ser 
enfocadas: os grevistas recebem salários e 
penduricalhos, recebem auxilio alimenta-
ção (!!!!) e auxílio transporte para o passeio 
não sei de onde para onde.

E mais, com o inconformismo dos advo-
gados e das partes, que ficam à míngua, a 
mau tratamento de parte dos funcionários, 
verdadeiros e respeitáveis portadores enor-
me, de cultura jurídica, os advogados ficam 
proibidos até de ter acesso aos autos. 

Devo confessar que é com enorme pe-
sar que vejo-me na obrigação de fazer estas 
abordagens no albor de uma nova e admi-
rável administração judiciária trabalhista 
em nossa região, permitindo-me apenas 
lembrar que a Justiça determinou o fim da 
greve dos Correios e obrigou os empregados 
a repor os dias de falta o mesmo fazendo 
com bancários. Já com os seus funcionários.  
Esperemos e confiemos no futuro.

Vale, apenas acrescentar que, situações 
como a agora vivida e até a Emenda 45, era 
projeto e desejo da comunidade acabar com 
a Justiça do Trabalho, que seria absorvida 
pela Justiça Comum, o que encontrou fer-
renha e compreensível resistência do Judi-
ciário culminando com a referida Emenda 
Constitucional 45, que ampliou o que de sua 
competência, já em seguida minimizada em 
razão da elevação do número de demandas 
na sua área.

Diante dos fatos descritos, com férias de 
sete meses por ano, valeu o sacrifício? Para 
os servidores, certamente, sim. Para os ne-
cessitados de Justiça? Para os advogados 
quer vivem da labuta nos seus pretórios? 

Enfim, rezemos, pois Deus proverá, 
como dizia minha velha e sábia mãezinha. 
E Repito, para a nova Mesa Diretora da 
Casa da Justiça Trabalhista, peço a ajuda 
divina até porque sei que a humana terão 
sempre, a pessoal e a dos advogados e ju-
risdicionados, maiores interessados em seu 
sucesso. 

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado e Conselheiro Vitalício da OAB/BA; Mem-

bros dos Institutos dos advogados da Bahia e Bra-
sileiro; Presidente do Instituto Baiano de Direito do 

Trabalho; Membro Honorário da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Pós Graduado 
em Direito Imobiliário pela Universidade Católica do 

Porto - Portugal. Salvador – Bahia.

Nova Presidente
do TRT- Bahia

Direito Ambiental Direito do Trabalho
ebc@britocunha.com.brE-mail: falcaoegordilho@uol.com.br 
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A Lei nº 11.770, de 9 de setembro 
de 2008, de autoria da senadora Patrí-
cia Saboya (PDT-CE), em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) e sancionada pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 9 de 
setembro de 2008, que institui a pror-
rogação da licença-maternidade e a 
criação do Programa Empresa Cidadã, 
não é realidade para a maioria das tra-
balhadoras brasileiras.

A concessão da licença-maternidade 
de seis meses para trabalhadoras com 
carteira assinada ainda não é obrigató-
ria. Por isso, muitas empresas relutam 
em liberar, pelo período de seis meses, 
as funcionárias com filhos recém-nas-
cidos.

Atualmente, a Previdência Social 
paga os quatro primeiros meses do be-
nefício. Os 60 dias restantes têm de ser 
assumidos pelo empregador.

Com essa concessão/prorrogação, as 
empresas obtêm subsídios. Os benefí-
cios são: isenção de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica durante os dois meses 
adicionais, além da ausência de cobran-
ça dos impostos patronais sobre o valor 
bruto do salário da funcionária.

A Lei nº 11.770 no seu art. 1º aduz 
que, para que a trabalhadora seja con-
templada, o empregador tem de estar 
inscrito no Programa Empresa Cidadã. 
E é preciso que as grávidas interessa-
das fiquem atentas com relação aos 
prazos para solicitar a licença-materni-
dade estendida. Se a empresa aderir ao 
programa, a empregada terá garantido 
o direito da prorrogação somente se re-
querer o benefício até o final do primei-
ro mês após o parto.

Para requerer o salário-maternida-
de, basta a assegurada se dirigir a uma 
agência da Previdência Social.

 Grávidas com oito meses de gesta-
ção terão de apresentar atestado médi-
co. E, após o parto, o documento exigido 
é a certidão de nascimento do bebê. A 

documentação exigida é variada, a de-
pender do tipo de segurada. Para escla-
recer dúvidas, o governo disponibiliza o 
site da Previdência Social e o Prevfone 
(135).

Os funcionários dos órgãos públi-
cos municipais e estaduais dependem, 
ainda, da criação no âmbito de cada 
instituição, de regras próprias que dis-
ponham sobre a licença-maternidade 
de seis meses. Nos órgãos federais, o 
beneficio é garantido. Mães que ado-
tarem crianças também têm direito à 
referida licença (art. 2º).

O salário-maternidade constitui 
uma renda mensal com valor integral 
igual ao da remuneração que a empre-
gada recebia antes do parto (art. 3º). 
Além disso, no período da prorrogação 
da licença-maternidade, a empregada 
não poderá exercer atividade remune-
rada, bem como convém esclarecer que 
o recém-nascido também não poderá 
ser matriculado em creches ou outras 
instituições similares (art.4º). Ainda 
segundo o art. 4º da referida lei, a mu-
lher que descumprir essas determina-
ções legais perderá o direito dos 60 dias 
adicionais.

A lei é justa, agora só falta a so-
ciedade civil e os governantes torná-
la realidade plena, ou seja, ampliar o 
seu raio de ação, para que ela possa 
contemplar a todas as trabalhadoras 
tanto da iniciativa pública quanto pri-
vada. 

Licença-maternidade

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

ARTIGO

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 do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus; Membro-fundador e 
Vice-Presidente da Academia Grapiúna 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

A CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) da Câmara aprovou projetos 
relacionados à legislação eleitoral. São 
propostas que fazem pequenas mudanças 
na lei do país, como o endurecimento da 
pena para compra de votos e a emissão 
de sinal sonoro pelas urnas. Com as vo-
tações, a tendência é que uma ampla re-
forma política, que está sendo discutida 
em uma comissão especial com o finan-
ciamento público de campanha e mudan-
ça no sistema de votação, perca fôlego na 
Câmara. Entre os projetos aprovados, 
está o que aumenta a pena de reclusão 
para o crime de compra de votos para até 

seis anos de reclusão. A pena atual é de 
quatro anos. Já o que trata da emissão 
de sinal sonoro, diz que as urnas eletrô-
nicas de votação devem indicar ao eleitor 
cada cargo a ser votado. Outra proposta 
aprovada proíbe governadores e prefeitos 
de anteciparem ou postergarem feriados 
para coincidir com o fim de semana das 
eleições. Em outro projeto, fica obrigada 
a vinculação do nome dos suplentes de 
senador com o mesmo destaque dado ao 
nome do candidato à cadeira no Senado, 
proibindo a divulgação da imagem do ti-
tular desacompanhada da imagem dos 
suplentes. (Folha)

Deputados ‘atropelam’ 
reforma política e aprovam 

pacote eleitoral

PEC e Código Florestal
O governo discutiu a pauta legisla-

tiva até o fim de 2011 em uma reunião 
de coordenação ministerial, no Palácio 
do Planalto, com a presidente Dilma 
Rousseff, oito ministros e líderes na 
Câmara e no Congresso. A prioridade 
absoluta, antes do recesso parlamen-
tar, será a aprovação da Proposta de 

Emenda Constitucional que prorroga 
a Desvinculação das Receitas da União 
por mais quatro anos. Além disso, os es-
forços da base aliada deverão se concen-
trar, segundo orientação passada pela 
presidente, na votação do novo Código 
Florestal, no Senado. (Estado de Minas 
e Correio Braziliense).



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 25 de novembro a 25 de dezembro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 25 de novembro a 25 de dezembro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
08

1º Caderno
09

A nossa Lei Maior em seu artigo 201 
estabelece que a Previdência Social REM 
caráter contributivo e de filiação obriga-
tória. E como o sistema é contributivo, 
entende-se que aqueles segurados que por 
algum motivo deixar de contribuir para o 
sistema, automaticamente estariam de-
samparados em relação à concessão dos 
benefícios previdenciários, em especial o 
de Auxílio-Doença. A Lei 8.213 de 1991 e 
o Decreto n.º 3.048 de 1999, indica algu-
mas situações onde o segurado mantém 
os seus direitos previdenciários, indepen-
dente do cumprimento da obrigação de 
pagar suas contribuições. E este período 
em que o segurado mantém seus direitos 
previdenciários, sem contribuir com o sis-
tema, chama-se “período de graça”.

O artigo 13, do Decreto nº. 3.048 de 
1999, prevê seis situações em o segura-
do da Previdência Social mantém sua 
qualidade de segurado, fazendo jus aos 
benefícios previdenciários, mesmo sem 
efetuar suas contribuições: 1) O segu-
rado que esteja gozando de benefício, a 
manutenção da qualidade de segurado é 
por tempo indeterminado; 2) O segurado 
que por qualquer motivo deixar de exercer 
atividade laboral que é abrangida pela 
Previdência Social ou estiver suspenso ou 
licenciado sem remuneração, a manuten-
ção de qualidade de segurado se dá até 
12 (doze) meses após a cessação de bene-
fício por incapacidade ou após a cessação 
das contribuições; 3) O segurado portador 
de doenças consideradas de segregação 
compulsória, mantém a qualidade de se-
gurado, até 12 (doze) meses após cessar 
a segregação; 4) O segurado detido ou 
recluso, matem a qualidade de segurado, 
até 12 (doze) meses após o livramento; 5) 
O segurado incorporado às Forças Arma-
das para prestar serviço militar, até 03 
(três) meses após o licenciamento; 6) O 

segurado facultativo, até 06 (seis) meses 
após a cessação das contribuições.

Para o segurado que por qualquer mo-
tivo deixar de exercer atividade laboral, o 
prazo de período de graça pode ser acres-
cido de 12 (doze) meses, se o segurado já 
tiver mais de 120 (cento e vinte) contri-
buições mensais, e mais 12 (doze) meses 
para o segurado que comprovar estar de-
sempregado. Portanto, poderá o segura-
do da previdência nesta situação manter 
sua qualidade de segurado por 01 (um) 
anos; 02 (dois) anos e; 03 (três) anos.

Ultrapassados os limites das situações 
de período de graça transcritos acima, a 
perda da qualidade de segurado ocorrerá 
no dia 16 do segundo mês seguinte ao tér-
mino dos prazos do período de graça.

A legislação previdenciária dispõe que 
havendo perda da qualidade de segurado, 
as contribuições anteriores à perda só são 
computadas para efeito de carência depois 
que o segurado contar, a partir da filiação, 
com, no mínimo, um terço do número de 
contribuições exigidas para o benefício a 
ser requerido, ou seja, no caso de aposenta-
doria por tempo de contribuição, idade ou 
especial, sessenta contribuições mensais.

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

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário; Membro da Aca-
demia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Diretor Fun-

dador da Marcos Conrado – Advocacia & Consultoria
– Itabuna – Bahia.

Direito
Previdenciário

 marcosconrado653@hotmail.com

Advogados do Nem

Manutenção e perda da 
qualidade de segurado 
junto a Previdência Social

Ainda de acordo com a coluna “An-
celmo Gois”: “A OAB-RJ decidiu abrir 
um processo para expulsar os três ad-
vogados que estavam no carro com o 
traficante Nem, escondido no porta-

malas. Dos três, um se disse cônsul 
honorário do Congo — e, na primeira 
blitz de policiais, alegou imunidade 
diplomática para não ter o veículo re-
vistado”.

O capitalismo desenfreado já de-
monstrou ao mundo seu fracasso, na 
medida em que nega condições de vida 
digna a uma parcela expressiva da po-
pulação, sobrepondo o lucro e a ganân-
cia aos valores e ideais humanos. A cri-
se financeira internacional, deflagrada 
pelos EUA, é uma prova de que desen-
volvimento não se faz sobre os despojos 
daqueles que carecem de seus direitos 
básicos de cidadão.

Jamais teremos um povo culto, feliz 
com seu trabalho, uma Nação forte e 
soberana, enquanto o acesso à justiça, 
no seu sentido mais amplo, for cerceado 
para alguns, ou enquanto subsistirem 
a discriminação, a miséria e a revolta. 
Por isso é necessário fortalecer todos os 
meios de defesa dos direitos individuais 
e coletivos do cidadão. 

Por entender que um desenvolvi-
mento sólido e permanente se faz, em 
primeiro lugar, com justiça social, com 
o combate às iniqüidades, não poderia 
deixar de lutar pela aprovação do Proje-
to de Lei da Câmara nº 137, de 2009, de 
autoria do Poder Executivo – transfor-
mado na Lei Complementar nº 132, de 
2009 – para fortalecer e ampliar o tra-
balho das Defensorias Públicas. Elas 
são as portas abertas do direito àqueles 
que foram dele alijados! 

A Defensoria Pública, apesar de 
sua incomensurável importância para 
desencadear todo um processo de justi-
ça social, infelizmente ainda é a insti-
tuição menos estruturada da Justiça. 
Achei ser meu dever, como legislador, 
contribuir para corrigir esta distor-
ção, na relatoria da proposta oriunda 
do Executivo. Não sem antes, é claro, 
ouvir e avaliar opiniões e argumen-
tos dos próprios defensores públicos 
e suas entidades representativas, que 
muito contribuíram para meu relató-
rio. Afinal, são eles quem diretamente 
trabalham com as pessoas que neces-
sitam do benefício da Justiça gratui-
ta, o que ainda representa 78% dos 
brasileiros. 

Com as inovações alterações pela 
nova lei complementar, as Defensorias 
Públicas poderão atuar de maneira 

mais eficiente na defesa dos direitos 
dos grupos mais vulneráveis da so-
ciedade. Dentre as vitórias, destaco 
as previsões expressas de promover a 
solução extrajudicial dos litígios pelas 
mais diversas formas, de realizar a 
educação em direitos humanos, de agir 
de forma interdisciplinar, de postular 
perante os sistemas internacionais de 
proteção dos direitos humanos e, tal-
vez a principal delas, a de promover a 
mais ampla defesa dos direitos funda-
mentais dos necessitados, abrangendo 
seus direitos individuais, coletivos, 
sociais, econômicos, culturais e am-
bientais, inclusive por meio da ação 
civil pública. Também há inovações 
que buscam permitir um atendimento 
mais eficaz no âmbito dos estabeleci-
mentos penais. 

Além disso, as Defensorias Estadu-
ais darão um grande exemplo de trans-
parência a todos os demais órgãos da 
administração pública, com a criação 
da Ouvidoria-Geral, exercida por al-
guém de fora da carreira, indicada em 
lista tríplice pela sociedade civil. Esta 
pessoa terá assento no Conselho Supe-
rior da Defensoria Pública e participará 
da gestão, fiscalizando o cumprimento 
dos objetivos e a qualidade dos serviços 
prestados. 

A ideia de que o progresso é feito a 
qualquer custo, sem priorizar a dignida-
de dos cidadãos, a defesa de seus direi-
tos, a qualidade de vida de um povo e a 
preservação da natureza, já está sendo 
revista por muitas nações que sofrem 
os estragos advindos de um capitalismo 
iníquo. E o Brasil tem sido a prova de 
que o caminho da justiça social é a es-
trada a ser percorrida, pois em paralelo 
às políticas de apoio às populações de 
mais baixa renda, adotadas na busca 
pela equidade, tem obtido desenvolvi-
mento econômico e enfrentado a crise 
financeira mundial como poucos outros 
países. E neste contexto, as Defensorias 
Públicas estão, sem dúvida, na linha de 
frente. 

Por Antônio Carlos Valadares.
Senador e Líder do PSB no Senado. 

Brasília – Distrito Federal

Defensorias Públicas: 
portas abertas para
a justiça social!

ARTIGO
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O presente trabalho foi elaborado 
com o objetivo de mostrar a necessi-
dade do contrato de trabalho da pros-
tituta sob uma visão técnica- jurídica, 
argumentada para a legalização deste 
instituto que demonstra atualmente 
uma importância social generalizada, 
justificada diante do aspecto dos di-
reitos humanos fundamentais contra-
pondo o direito do trabalho sobre a égi-
de da sua legalidade. Por outro lado, 
o tema proposto é passível de muitas 
discussões, pois há uma discriminação 
contra essas trabalhadoras que ten-
tam conviver em harmonia com as ou-
tras classes sociais, mais que embora 
sejam incluídas no grupo de minorias 
dentro desta, são caluniadas, difama-
das, agredidas. Enfim, sofre diversos 
problemas e não tem o básico que ga-
ranti a elas uma vida mais digna de 
respeito, igualdade e liberdade.

Desde o início do século XX, os 
países ocidentais tomaram medidas 
visando a retirar a prostituição da 
atividade criminosa onde se tinha 
inserido no século anterior, quan-
do a exploração sexual passou a ser 
executada por grandes grupos do 
crime organizado; portanto, havia a 
necessidade de desvincular prosti-
tuição propriamente dita de crime, 
de forma a minimizar e diminuir o 
lucro dos criminosos. De acordo com 
o art. 228, o favorecimento a prosti-
tuição constitui crime na legislação 
brasileira, facilitar, induzir, impedir 
que o abandone é crime com pena de 
reclusão de 2 anos a 5 anos. Também 
pelo dispositivo 229, manter casa de 
prostituição por conta própria ou de 
terceiro destinado a encontro de fim 

libidinosos a fim de obter vantagem 
econômica é de crime de reclusão, com 
pena de 2 a 5 anos e multa. Caracte-
riza-se o injusto penal de rufianismo, 
tirar proveito da prostituição alheia, 
obtendo seu proveito ou sustentando 
o todo em parte, com pena de reclu-
são de 1 a 4 anos e multa.Disto não 
podemos discutir que, obter vanta-
gem para si ou para outrem em face 
de um trabalho que usa o corpo de 
alguém em troca de dinheiro, favores, 
de coisas ilegais e imorais é indubi-
tavelmente indiscutível.Agora diante, 
deste contexto de relação justraba-
lhista, pensamos nas profissionais 
do sexo atuais, que seguem horário 
de trabalho, determinam seus locais 
, investem em seu corpo,utilizando de 
maquiagem,acessórios, para chamar 
atenção, tem a onerosidade, e até o 
intuito personae, clientes que exigem 
certa e determina pessoa.Isto não é 
relação de emprego? As profissionais 
do sexo, fazendo parte de uma mino-
ria, necessitam também ser protegi-
das, regulamentadas, não só pelos 
direitos humanos como também pelo 
Direito do Trabalho, no âmbito traba-
lhista, pois já existe uma liberalidade 
do Estado. Prevê o artigo 6º da CR/ 88 
,trabalhar é um direito social regu-
lado pelo ordenamento jurídico bra-
sileiro, tendo a Constituição a base 
para todas as outras leis.,por isto a 
classe das profissionais do sexo  tam-
bém  deve haver normas para  fazer 
a devida regulamentação e legalizar 
seu tipo de serviço.

O Ministério do Trabalho e Empre-
go é responsável pela gestão e manu-
tenção da Classificação Brasileira de 

Ocupações. Em 2002, criou normas 
para serem inseridas no campo laboral 
sob a fiscalização do MTE.Assim diz o 
Código: “O código brasileiro de ocupa-
ções de 2002, regulamentado pela por-
taria do ministério do trabalho nº 397, 
de 09 de outubro de 2002, para uso em 
todo território nacional. Regulamen-
ta a seguinte forma, os profissionais 
do sexo’’ CBO 5198: Profissionais do 
sexo. CBO 5198-05 - Profissional do 
sexo - Garota de programa, Garoto 
de programa, Meretriz, Messalina, 
Michê, Mulher da vida, Prostituta, 
Puta, Quenga, Rapariga, Trabalhador 
do sexo, Transexual (profissionais do 
sexo), Travesti (profissionais do sexo), 
cita os incisos abaixo:

Entende-se que não podemos fu-
gir dos valores e princípios da Cons-
tituição de 1988, considerou como 
tal o principio – base de nossa ordem 
jurídica em que elenca a dignidade 
da pessoa humana como um centro 
de quase todas as respostas e que 
se respeitando os princípios de boa 
fé, bons costumes a legalidade po-
demos nos inserir no lugar do outro 
e harmonizando nossa paz social. 
Percebemos, que esta ausência de 
norma se dá pelo fato do legislador 
brasileiro não possuem nenhum in-
teresse a respeito da prostituta, até 
porque eles são um  grupo de mino-
ria, não minoria pela quantidade de 
indivíduos que exercem esse tipo de 
trabalho, mais minoria porque a so-
ciedade os coloca á sua margem im-
pedindo que alguns de seus direitos 
sejam efetivados.

Por Calin Bahia de Assis.
 Estudante de Direito da Unime. Itabuna – Bahia

Ad bsurdum = Por absurdo
Ad honorem = Por honra
Aliquid novi = Outro; diverso
Animus fraudandi =Intenção de fraudar
Brevitatis causa = Por motivo de brevidade
Causa patendi = Causa de pedir
Debitum Conjugale = Débito conjugal
Error facti = Erro de fato
Error in persona = Erro sobre a pessoa
Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
Facies = Forma exterior
Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de 

argumentar
Hic ET nunc = Aqui e agora
In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.

A legalização do contrato de 
trabalho da prostituta com 
base nos direitos humanos

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

23 - O ímpeto e o ardor do jovem advogado, impa-
ciente com a notória lentidão dos processos, máxime 
daquele que tem poucas causas, fazem com que fre-
quentemente, antecipando-se ao prazo para a elabo-
ração de uma peça processual, precipite-se, incida em 
deficiências, incorreções, omissões.

24 - A prudência aconselha o advogado a forne-
cer ao cliente cópia da inicial ou as contestação, para 
que, nela aponha sua rubrica, evitando que, no futuro, 
como às vezes ocorre, seja acusado de ter, à revelia do 
patrocinado, distorcido ou cometido equívoco em rela-
ção a fato influente na solução da causa.

25 - Não se submeta o jovem a mandatário à orien-
tação ou intromissão do cliente em matéria técnico-
processual, em assunto de direito, uma vez que cons-
tituem temas nos quais o advogado é independente e 
soberano.

26 - Lembre-se que o profissional do direito não 
é contratado para ganhar causas, mas sim para pos-
tular, patrocinar direitos e interesses que podem ser 
deferidos ou negados.

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

2ª Vara da Família de Itabuna
promove projeto “Justiça solidária”

No dia 4 de dezembro, domin-
go, às 14 horas, a 2ª Vara de Fa-
mília de Itabuna promove o projeto 
“Justiça solidária”. O evento acon-
tecerá com a realização de doação 
de brinquedos para as crianças as-
sistidas pela Pastoral da Família 
do bairro Nova Ferradas.

O objetivo do projeto é olhar 
pelas crianças da comunidade e 
proporcionar um momento de la-
zer aos pequenos. Na oportunida-
de, serão realizadas apresentações 
lúdicas com dança, música e teatro 
para animar o evento.

O “Justiça solidária” é o pri-
meiro projeto desenvolvido pela 2ª 
vara de família que visa propor-
cionar uma maior interação com 
os bairros da cidade. A intenção 
do órgão é promover o mesmo pro-
jeto junto a outras pastorais da 
cidade.

Para colaborar com o proje-
to poderão ser feitas doações de 
brinquedos novos e seminovos no 
cartório da 2ª vara que fica na Rua 
Alexandre Fleming, número 285, 
Góes Calmon, em horário comer-
cial, até o dia 2 de dezembro.

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

Supremo 
Tribunal Federal

A academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia empossará seus imortais 

Rosa Weber deve ser sabatinada 
no dia 30 de novembro

A Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA), primeira e 
única instituição do gênero 
fora das capitais do Norte-
Nordeste, e que foi criada 
por um grupo de pessoas 
militantes das causas jurí-
dicas, sejam ministrando 
aulas de Direito, escrevendo 
livros ou artigos jurídicos, 
bem como atuando como ad-
vogados, após todo processo 
de legalização – registros 
cartoriais de seus estatutos, 
regimentos e CNPJ, bem 
como criações de seu site 
www.academiadeletrasju-
ridicasdosuldabahia.com, 
logomarca, brasão, hino, 
abertura de conta bancária, 
estará dando posse a sua 
primeira diretoria e aos de-
mais Acadêmicos. 

 A solenidade oficial de 
Instalação e posse aconte-
cerá no próximo dia 29 de 
novembro (terça-feira), às 
19h30min, na sede do Rota-
ry Club Itabuna Sul, situa-
do à Rua Lafayete Borbore-
ma, nº 18, 1º andar, Centro 
de Itabuna.

A Aljusba seguindo os 
modelos das Academias de 
Letras Jurídicas do Brasil 
e da Bahia terá quarenta 
cadeiras que serão ocupa-
das por igual número de 
acadêmicos ou imortais e, 
cada uma delas terá ad in-
finitum um patrono, sendo 
o patrono-maior Francoli-
no Neto. 

A criação da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia tem por finalidade 
fomentar as letras jurídicas 

e ser um foro permanente 
de debate do Direito no Sul 
do Estado, e como isso cola-
borar diretamente para o 
crescimento da nobre ciên-
cia e dos profissionais que 
nela militam.

A eleição secreta para 
as escolhas dos imortais e 
patronos e da primeira di-
retoria dessa Instituição 
jurídica, que tem na sua 
composição Leandro Alves 
Coelho, Presidente; Vercil 
Rodrigues, Vice-presidente 
e Idealizador da Egrégia 
Casa; José Carlos Olivei-
ra, Tesoureiro; Paulo Sér-
gio dos Santos Bomfim, 
Secretário Geral e Cosme 
José dos Reis, Diretor de 
Biblioteca e Arquivo, foi re-
alizada no mês de maio do 
corrente ano. 

A sabatina da ministra 
Rosa Maria Weber (foto), 
indicada pela presidenta 
Dilma Rousseff para ocu-
par uma cadeira no Supre-
mo Tribunal Federal, na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Se-
nado está prevista para o 
dia 30 de novembro, em 
horário a ser definido. A 
previsão foi confirmada na 
última  quinta-feira (17/11) 
pela secretaria da CCJ.

Uma vez aprovada na 
sabatina, seu nome segue 
para a aprovação do Ple-
nário — o que pode ocorrer 
no mesmo dia. A CCJ, que 
tem reuniões ordinárias 
às quartas-feiras a partir 
das 10h, é composta de 23 
senadores.

Aprovada pelo Sena-
do, a ministra Rosa Maria 
deve integrar a 1ª Turma 
do Supremo Tribunal Fe-
deral, ao lado do próprio 
Marco Aurélio, da minis-
tra Cármen Lúcia e dos 
ministros Dias Toffoli e 
Luiz Fux.

A ministra do Tribu-
nal Superior do Traba-

lho, Rosa Maria Weber, 
reuniu as características 
favoráveis para a sua es-
colha para o Supremo. 
Eleito como governo tra-
balhista, o grupo da presi-
dente Dilma Rousseff não 
havia indicado até hoje 
nenhum juiz do Trabalho 
para o Supremo. Rosa não 
só substituirá outra mu-
lher, como alguém do Sul 
do país. Ellen apesar de 
ser do Rio de Janeiro, fez 
carreira jurídica no Rio 
Grande do Sul.

A ministra do TST, 
nascida em outubro de 

1948, contou com o apoio 
entusiasmado do governa-
dor gaúcho Tarso Genro e 
até mesmo do ex-marido 
de Dilma, advogado tra-
balhista. Em setembro, a 
Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) di-
vulgou moção de apoio à 
ministra.

Rosa Maria nasceu em 
Porto Alegre e formou-se 
em Direito na Universida-
de Federal do Rio Grande 
do Sul. Durante um ano, 
foi professora no curso de 
Direito da PUC-RS. Juí-
za há 35 anos, a ministra 
Rosa vem de uma família 
de empregadores rurais 
gaúchos. Nem por isso pode 
ser rotulada como simpáti-
ca às teses dos patrões. A 
experiência pessoal confe-
riu-lhe uma visão ampla 
das relações de trabalho, 
que a fez compreender a 
indignação de empregado-
res acionados, mas não a 
fez perder o foco de que a 
legislação trabalhista tem 
de ser, necessariamente, 
protetiva.

Supremo
Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal julgou, 
até agosto de 2011, 20% mais processos de 
crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e 
improbidade administrativa. Na compara-
ção a todo o ano de 2010, foram 108 ações 
contra 88. Os dados estão na apresenta-

ção feita pelo Brasil ao Grupo de Revisão 
da Implementação da Convenção das Na-
ções Unidas contra a Corrupção. Das ações 
julgadas até agosto de 2011, 94 foram de 
improbidade, oito, de corrupção, e seis, la-
vagem de dinheiro.


