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DIREITOS - Lions Clube é uma 
organização de serviço já tradicio-
nal em Itabuna. Quando e porque foi 
fundado o Lions Grapiúna?

Ivone Gouveia Montenegro Souza 
- O movimento Leonístico existe em Ita-
buna desde 1954. Hoje a cidade conta com 
três Clubes de Lions, sendo que o Lions 
Grapiúna é o “caçula” deles, fundado em 
21 de março de 2011. Formou-se com 
um grupo de homens e mulheres 
com características de “SERVIR”, 
que ambicionava algo diferente. 14 
companheiros oriundos de clube já 
existente e 10 Novos Leões criaram 
então este Clube jovem, com visão 
voltada para o lado socioambiental. 
Prevenção à violência, educação, 
saúde, orientação aos jovens, opor-
tunidade de formação profissional... Es-
tes são alguns de nossos objetivos. Hoje 
nós contamos com 35 associados.

DIREITOS - Em que as atividades do 
Lions podem ajudar a comunidade?

Ivone Gouveia - Partindo do princípio 
que é nas comunidades que os problemas 
acontecem e é nelas que tem que resolvi-
dos, os Leões fazem trabalho voluntário 
nas localidades em que vivem, visando 

sua melhoria. É sempre um desafio. Mas 
quando se trata de aceitar desafios, nossa 
resposta é simples: “Nós Servimos”. Isso 
é o que une Leões em todo o mundo. E é 
algo incondicional. Não nos restringimos 
a nenhuma causa. Nós ajudamos onde, 
quando e como podemos. Costuma-se di-
zer que feliz é a cidade onde existe um 
Clube de Lions atuante. E não nos limi-
tamos a áreas geográficas. Estamos pre-
sentes em 206 países e regiões, e somos a 

única Organização não Governamental a 
atuar como consultores junto a ONU, no 
Conselho Econômico e Social, tendo sido o 
Lions Internacional signatário da “Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos”.

DIREITOS - O que leva alguém a 
se tornar um Leão?

Ivone Gouveia - Tornar-se um Leão 
é tornar-se um voluntário engajado, um 
membro de uma organização internacio-

nal respeitada, um líder na comunidade 
e um amigo dos mais necessitados. E há 
muitas razões para se associar. Como 
Leão você pode: ajudar sua comunidade; 
desenvolver habilidades preciosas; mudar 
a vida de outras pessoas, na sua região e 
no mundo; aprender a ser um líder e a 
liderar uma organização respeitada; ter 
uma vida mais dinâmica e divertida; cres-
cer como pessoa e como profissional; e o 
mais importante é que você tem a oportu-

nidade de saber que o trabalho que 
você faz na comunidade vale a pena 
e é reconhecido. Não existe gratifi-
cação maior ou momento de maior 
felicidade que ver que o que você re-
alizou deu resultado. Dá uma nova 
motivação para continuar.

DIREITOS - Existe restri-
ção para a criação de um Clube de 
Lions? 

‘Ivone Gouveia - Existe a orienta-
ção para criação de Clubes de Lions em 
municípios ou localidades com mais de 
25.000 habitantes. Quanto maior a po-
pulação, maior poderá ser o número de 
Clubes para atendê-la.  E exige-se um 
número mínimo de 20 associados para 
a fundação de um Clube. Abaixo deste 
número podem-se criar núcleos de Leões 

Entrevista com Ivone Gouveia Montenegro de Souza, 
presidente do Lions Clube de Itabuna – Grapiúna
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vinculados a um Clube já existente.

DIREITOS - O Lions Grapiúna, 
como foi colocado, é um Clube novo. 
O que vocês já realizaram nestes 
nove meses de existência?

Ivone Gouveia - Apesar do pouco 
tempo de existência, o Lions Grapiúna já 
realizou muitas atividades. Podemos ci-
tar, entre outras:
 Atividades no Educandário Cor-

dolina Lupp;
 Atividades de Visão: Doação de ócu-

los para internos do Presídio de Itabuna;
 Mutirão de Saúde em comemora-

ção ao dia Nacional do Lions na Saúde, 
no Bairro Sarinha;
 Participação ativa nos mutirões 

de combate à Dengue;
  “Treinamento para Garçom”, ati-

vidade desenvolvida para os Atiradores 
do TG de Itabuna e convidados, onde 16 
jovens receberam certificação;
 Incentivo ao esporte, como o 

Campeonato Interno de Voleibol no Co-
légio Estadual Luis Eduardo Magalhães 
– CELEM;
 Concurso Internacional “Cartaz 

da PAZ”, com as crianças da Escola CAIC 
Jorge Amado;
 Plantio de árvores;
 Campanha permanente de envio 

de doadores de sangue e medula ao Banco 
de Sangue de Itabuna, em parceria com o 
Tiro de Guerra de Itabuna.

DIREITOS - O Lions tem declara-
ção de visão, missão e lema?

Ivone Gouveia - A declaração de Vi-
são de Lions Internacional é: “Ser o líder 
global em serviços comunitários e huma-
nitários”. Como Declaração de Missão te-
mos: “Dar poder aos voluntários para que 
possam servir suas comunidades e aten-
der às necessidades humanas, fomentar 
a paz e promover a compreensão mundial 
por meio dos Lions clubes”. E o lema de 
Lions Internacional é: “Nós Servimos”. 
Pequeno na forma, mas infinitamente 
grande no significado. Além disso, cada 
dirigente pode utilizar um lema particu-
lar, e o lema adotado por nossa gestão é: 
“Juntos podemos mais”, evidenciando a 
necessidade de um trabalho em equipe, 
envolvendo toda a comunidade.

A entrevistada do 2º Caderno do jornal DIREITOS desse mês é a fun-
dadora e presidente do Lions Clube de Itabuna – Lions Grapiúna, 
Ivone Gouveia Montenegro de Souza, que presidirá a instituição nos 

anos de 2011 e 2012. A entrevista versará sobre a fundação e o papel de um 
Lions Clube, dentre outros.

“Nós Servimos”. Isso é o que 
une Leões em todo o mundo. 
E é algo incondicional...”

“Nós ajudamos 
onde, quando e 
como podemos”Leia na página 04

Leia na página 02

O Projeto de Lei que proí-
be os pais ou responsáveis de 
punir crianças e adolescentes 
com castigos físicos foi aprova-
do nesta quarta-feira (14/12) 
na Câmara dos Deputados. A 

proposta conhecida como Lei 
da Palmada foi aprovada por 
unanimidade na comissão es-
pecial criada para analisar a 
matéria.

Leia mais na página 06

Lei da Palmada - Proibição de castigo 
físico de criança é aprovada CONCURSOS 

PÚBLICOS

Entrevista

Dr. Leandro Alves Coelho, Presidente 
da Academia de Letras Jurídicas 

do Sul da Bahia (ALJUSBA)

ALJUSBA empossa os seus acadêmicos

POSSE 
ACADÊMICA

Os acadêmicos da ALJUSBA
Leia na página 05
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Concursos 
Federais 

autorizados 
oferecem mais 
de 5 mil vagas

Assembleia 
aprova projeto 
que cria índices 
de criminalidade 

e gratificação

Dilma Rousseff 
sanciona lei 
antifumo para 
todo o País

Leia mais na página 10
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ENTREVISTA

Direito
Internacional

Depoimentos prestados à Polí-
cia por testemunhas, mas não re-
petidos diante do Júri, podem ser 
usados para sustentar uma conde-
nação. É o que diz a jurisprudência 
do Reino Unido, adotada quinta-
feira (15/12) pela Corte Europeia de 
Direitos Humanos. O julgamento 
pelo tribunal europeu trouxe uma 
trégua para a relação conflitosa que 
vive com a Justiça britânica.

Os juízes europeus considera-
ram que o dispositivo da Conven-

ção Europeia de Direitos Humanos 
que garante o direito de um acu-
sado interrogar as testemunhas 
de acusação pode ser flexibilizado. 
Para eles, o fato de uma das teste-
munhas de acusação não ser ouvi-
da em juízo não viola, a princípio, 
nenhum direito do réu. O depoi-
mento que a testemunha ausente 
prestou previamente pode ser lido 
para o corpo de jurados, desde que 
estejam fortemente asseguradas as 
garantias processuais.

Não está nada fácil a vida do 
presidente da Ordem dos Advoga-
dos de Portugal, Marinho e Pinto. 
Se já não bastasse a crise política 
que enfrenta dentro da institui-
ção, ele voltou a trocar farpas com 
o Ministério da Justiça. O motivo 

da discórdia é o pagamento ainda 
não feito dos honorários dos advo-
gados que prestam assistência ju-
diciária. De acordo com a Ordem, 
a dívida do governo chega a 30 
milhões de euros (cerca de R$ 70 
milhões).

Depoimentos de testemunha
ausente pode ser lido para o Júri

Advocacia e governo luso
voltam a se desentender

Quadrilha
Um projeto do senador petis-

ta baiano Walter Pinheiro pro-
põe o pagamento de uma comis-

são para quem denunciar atos 
de corrupção. Segundo o texto, o 
denunciante teria direito a 10% 

do valor recuperado em casos de 
desvios de recursos públicos ou 
de crimes tributários.

O entrevistado desta edição 
do Jornal DIREITOS é o Advoga-
do militante e Professor univer-
sitário, Leandro Alves Coelho, 
presidente e um dos fundadores 
da Academia de Letras Jurídi-
cas do Sul da Bahia (ALJUSBA), 
a primeira do gênero no interior 
do Estado e a primeira fora das 
capitais do Norte-Nordeste.

Leandro Alves Coelho é Pós-
graduado em Metodologia do 
Ensino Superior e especialista 
em Direito Tributário; Mestre 
em Planejamento e Gestão Am-
biental com ênfase em Tributa-
ção e Meio Ambiente; integrante 
do NEF (Núcleo de Estudos Fi-
nanceiros) com atuação na área 
de tributação municipal.

Atualmente é professor de 
Legislação Trabalhista, Teoria 
do Direito, Direito Tributário e 
Direito Empresarial da UNIME/
Itabuna – União Metropolitana 
de Educação e Cultura, e profes-
sor do Curso de Pós-graduação 
em outras instituições de ensino. 

“A entrevista versará, entre 
outras coisas, sobre a posse da 
primeira Diretoria e dos ‘imor-
tais” da Academia de Letras Ju-
rídicas do Sul da Bahia, cuja sole-
nidade ocorreu na noite do último 
dia 29, nas dependências da Loja 
Maçônica Areópago Itabunense.

DIREITOS - Como o Se-
nhor analisa a criação de 
uma Academia de Letras Ju-

rídicas no Sul da Bahia?
Leandro Alves Coelho - 

Enxergo como uma iniciativa 
valorosa que poderá render bons 
frutos ao engrandecimento da 
comunidade jurídica regional. 
Acredito que a referida iniciati-
va tende a fomentar as práticas 
de crescimento no âmbito jurídi-
co da Região, vez que se consti-
tui como um espaço permanente 
voltado à apresentação dos tra-
balhos relacionados ao Direito.

DIREITOS - Como o Se-
nhor se sentiu com a escolha 
de seu nome para presidir 
a ALJUSBA – Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia?

LAC - Fui movido por um 
sentimento de agradecimento, 
de incentivo ao trabalho, pois, 
sei da grandiosidade que a ins-
tituição representa para toda a 
comunidade do Sul do Estado, 
vez que reconheço que seu lega-
do, o qual, não será tão somente 
jurídico, mas também, social. 
Pretendo, assim, agir com com-
promisso e zelo ao longo do exer-
cício desta causa.

DIREITOS – Qual a prin-
cipal missão da ALJUSBA 
- Academia de Letras jurídi-
cas do Sul da Bahia?

LAC - Promover a integra-
ção dos profissionais do Direito 
de forma a viabilizar a constru-

ção de uma dialética perene no 
meio jurídico regional. Não pode-
ria deixar de mencionar também 
que a instituição tem como mis-
são o incentivo à criação de novos 
trabalhos acadêmicos, sempre 
possibilitando a renovação dos 
ideais de Justiça e Equidade.

DIREITOS – O que foi 
feito até o momento desde a 
ideia de sua criação?

LAC – Foram tomadas todas 
as iniciativas formais de criação 
de uma instituição da mesma 
natureza, de modo que, a AL-
JUSBA já possui CNPJ, conta 
bancária, site oficial (www.aca-
demiadeletrasjuridicasdosul-
dabahia.com.br), livro de atas, 
onde se registram todas as reu-
niões ordinárias e extraordiná-
rias. Traçamos um planejamen-
to estratégico de forma que foi 
possível diagnosticar os anseios 
da comunidade jurídica da Re-
gião, para tanto, delimitou-se a 
visão e a missão da Instituição 
para com a comunidade do Sul 
da Bahia. Ademais, foram elei-
tos e convidados os principais 
nomes da comunidade jurídica 
do Sul do Estado, os quais, in-
clusive, tomaram posse no últi-
mo dia 29 de novembro de 2011.  

DIREITOS – Como foi a 
cerimônia de posse?

LAC - Foi, de fato, muito 
emocionante! Diversas perso-

nalidades estiveram presentes 
para prestigiar o evento. Os aca-
dêmicos foram empossados indi-
vidualmente, sob a os auspícios 
dos poderes conferidos aos seus 
respectivos padrinhos e madri-
nhas e passaram a vestir o traje 
formal da ALJUSBA, qual seja, 
a pelerine de cor negra, acompa-
nhado do broche personalizado. 
Houve o discurso do Presidente 
e do Vice-presidente da Institui-
ção, assim como, do Membro Ho-
norário Eurípedes Brito Cunha, 
ex-presidente da OAB/BA e ex-
conselheiro Federal da OAB. 
Contudo, sem querer depreciar 
nenhum dos momentos vividos 
naquela noite, o momento mais 
emocionante foi quando o pro-
fessor Josevandro Nascimento 
falou sobre a vida e obra do pa-
trono da Instituição, o eterno 
Mestre Francolino Neto. De fato, 
pela inteligência do discurso do 
Dr. Josevandro fiquei ainda mais 
fascinado pela vida daquele que 
carrega o nome da ALJUSBA, 
Professor Francolino Neto, que 
segundo dito, este, era homem 
sério, jurista de qualidade, pai 

invejável, um grande empreen-
dedor da área jurídica e social, 
enfim, um grande homem.

DIREITOS – Quais as 
próximas ações da ALJUS-
BA - Academia de Letras Ju-
rídicas do Sul da Bahia?

LAC - Pretendemos empos-
sar os demais nomes que ainda 
compõem a lista de acadêmicos 
da instituição, assim como, pre-
tendemos desenvolver um fórum 
permanente de divulgação dos 
trabalhos acadêmicos de forma 
a engrandecer e fomentar as le-
tras jurídicas do Sul do Estado.

DIREITOS – Gostaria de 
acrescentar algo mais?

LAC - Sim, Quero agradecer 
à Equipe DIREITOS pela opor-
tunidade de divulgar a institui-
ção ALJUSBA. Assim como, que-
ro deixar claro que a ALJUSBA 
está aberta a todos os segmentos 
da sociedade para que se possa 
desenvolver o fortalecimento 
das causas pertinentes e justas, 
a fim de tornar a Região Sul do 
Estado ainda mais notória. 

“O nascimento da ALJUSBA tende a 
fomentar as práticas de crescimento 

no âmbito jurídico da Região”

Dr. Leandro Alves Coelho, Presidente da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA)
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O número de concursos 
federais autorizados para 
o ano que vem aumentou 
mais de 100% na última se-
mana. Agora são 5.868 va-
gas em ministérios e outras 
instituições. Esse aumento 
é devido às vagas anuncia-
das para o Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI) e para a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e 
Polícia Federal (PF). O edi-
tal para o MCTI deve sair 
em até seis meses, contados 
a partir de agora. A seleção 
para o ministério foi autori-
zada pela ministra do Plane-

jamento, Miriam Belchior, e 
publicada no Diário Oficial 
da União no último dia 9. 
Os cargos são para os níveis 
médio (assistente em ciên-
cia e tecnologia e técnico) e 
superior (analista em ciên-
cia e tecnologia, tecnologis-
ta e pesquisador). De acordo 
com a portaria, o provimen-
to de vagas para técnico tem 
o objetivo de substituir ter-
ceirizados e deve ocorrer a 
partir de dezembro do ano 
que vem e para os demais 
cargos, a partir de julho do 
mesmo ano. 

(A Tarde)

Concursos Federais 
autorizados oferecem 
mais de 5 mil vagas

CONCURSOS 
PÚBLICOS

O Instituto Nacional
do Seguro Social

O Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) di-
vulgou sexta-feira (16), no 
‘Diário Oficial da União’, a 
abertura de concurso para 
1.875 vagas. Ao todo, são 
375 vagas para o cargo de 
perito médico previdenciá-
rio e 1,5 mil para técnico do 
seguro social. As vagas são 
distribuídas nas Agências 

da Previdência Social. As 
inscrições serão pelo site 
da Fundação Carlos Cha-
gas (www.concursosfcc.
com.br) a partir das 10h de 
segunda (19) até 14h de 11 
de janeiro de 2012. As ins-
crições vão custar R$ 61,70 
e R$ 51,70, respectivamen-
te para médicos e técnicos.

 (Correio)



DIREITO TRIBUTÁRIO
1. Sobre as espécies tributárias, pode-se 

afirmar que: 

(A) as taxas são cobradas em razão da utiliza-
ção de bens e serviços públicos. 

(B) as contribuições se distinguem dos impostos 
em função do seu fato gerador. 

(C) as contribuições de melhoria são tributos 
que podem ser instituídos pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Muni-
cípios. 

(D) as contribuições não podem ter base de cál-
culo própria de impostos. 

2. Cabe à lei complementar em matéria tri-
butária: 

(A) instituir os tributos de competência da 
União. 

(B) instituir os tributos de competência concor-
rente da União e dos Estados. 

(C) instituir os tributos de competência concor-
rente entre dois Estados ou entre dois Mu-
nicípios. 

(D) instituir empréstimos compulsórios. 

3. As contribuições 

(A) são de competência exclusiva da União. 
(B) sociais e de intervenção no domínio econô-

mico podem ter alíquotas ad valorem ou es-
pecíficas. 

(C) são tributos plurifásicos e não-cumulativos. 
(D) não incidem sobre os livros, jornais e peri-

ódicos, bem como sobre o papel destinado a 
sua impressão.

4. Acerca do imposto sobre operações rela-
tivas à circulação de mercadorias e so-
bre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de co-
municação (ICMS), pode-se afirmar que: 

(A) suas alíquotas mínimas, em operações in-
ternas, podem ser estabelecidas pelo Senado 
Federal, não podendo, salvo deliberação em 
contrário dos Estados e do Distrito Federal, 
ser inferiores às previstas para as operações 
interestaduais.

(B) se aplicam as alíquotas internas em relação 
às operações e prestações que destinem bens 
e serviços a consumidor final, contribuinte 
do imposto, localizado em outro Estado. 

(C) incide sobre o valor total da operação, quan-
do as mercadorias forem fornecidas com ser-
viços sujeitos ao imposto sobre serviços de 
qualquer natureza (ISS), facultado ao con-
tribuinte descontar o valor deste da base de 
cálculo do primeiro. 

(D) não incide sobre o gás natural e seus deri-
vados. 

5. Compete exclusivamente à lei tributária: 

(A) a instituição dos tributos, ali compreendida 
a definição de seu fato gerador e das condi-
ções espaciais e temporais para o cumpri-
mento da obrigação tributária. 

(B) explicitar os casos em que a imunidade tri-
butária poderá ser limitada. 

(C) autorizar a autoridade administrativa a 
conceder moratória, quando em caráter indi-
vidual, podendo circunscrever expressamen-
te a sua aplicabilidade a determinada região 
do território da pessoa jurídica de direito pú-
blico que a expedir, ou a determinada classe 
ou categoria de sujeitos passivos. 

(D) enumerar os casos em que o depósito do 
montante integral do crédito tributário sus-
pende sua exigibilidade. 

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Atenção: Respostas da edição de novembro de 2011  -  1- C  ; 2 - B  ; 3- C  e 4- A

Assembleia aprova 
projeto que cria índices de 

criminalidade e gratificação

Lei da Palmada

A Assembleia Legislativa 
aprovou dia 14/012 o projeto en-
viado pelo governo estadual que 
cria índices a serem atingidos 
pelas polícias e gratificação dos 

oficiais que conseguirem atin-
gir essas O projeto foi aprovado 
à unanimidade pelos deputados 
estaduais. 

(Thiago Ferreira)

Os jornais O Estado de S. 
Paulo e Correio Braziliense 
informam que o controver-
so projeto de lei que proíbe 
pais de baterem nos filhos, 
também conhecido como lei 
da palmada, foi aprovado na 
Câmara dos Deputados. Se 
não houver recurso assinado 
por 52 parlamentares exi-
gindo apreciação pelo ple-
nário, o texto seguirá para o 

Senado. Embora o Estatuto 
da Criança e do Adolescen-
te já preveja ações contra 
agressões e maus-tratos, 
a proposta traz, por exem-
plo, os conceitos de castigo 
físico e tratamento cruel 
ou degradante e determina 
sanções que vão de adver-
tência a tratamento psiqui-
átrico para os autores da 
violência. 

No tribunal
Numa cidade do interior de 

Mina Gerais, o Promotor de Jus-
tiça chama sua primeira teste-
munha, uma velhinha de idade 
bem avançada. 

Para começar a construir 
uma linha de argumentação, o 
Promotor pergunta à velhinha:

- Dona Genoveva, a senhora 
me conhece? Sabe quem sou eu 
e o que faço?

- Claro que eu o conheço, Vi-
nícius! Eu o conheci bebê. Você 
só chorava, deveria ser pelo 
pintinho pequeninho que você 
tinha. E, francamente, você me 
decepcionou. Você mente, você 
trai sua mulher, você manipula 
as pessoas, você espalha boatos 
e adora fofocas. Você acha que é 
influente e respeitado na cidade, 
quando na realidade você é ape-
nas um coitado. Nem sabe que 
a filha esta grávida, e pelo que 
sei, nem ela sabe quem é o pai. 
Ah, se eu o 

conheço... claro que conheço!
O Promotor fica petrificado, 

incapaz de acreditar no que es-
tava ouvindo.

Ele fica mudo, olhando para 
o Juiz e para os jurados. Sem sa-

ber o que fazer, ele aponta para 
o advogado de defesa e pergunta 
à velhinha: 

- E o advogado de defesa, a 
senhora o conhece?

A velhinha responde imedia-
tamente:

- O Robertinho? É claro que 
eu o conheço! Desde criancinha. 
Eu cuidava dele para a Maria, 
a mãe dele, pois sempre que o 
pai dele saia, a mãe ia pra al-
gum outro compromisso... E 
ele também me decepcionou. É 
preguiçoso, puritano, alcoólatra 
e sempre quer dar lição de mo-
ral nos outros sem ter nenhuma 
para ele. Ele não tem nenhum 
amigo e ainda conseguiu perder 
quase todos os processos em que 
atuou. Além de ser traído pela 
mulher com o 

mecânico... Com o mecânico!!
Neste momento, o Juiz pede 

que a senhora fique em silêncio, 
chama o promotor e o advogado 
perto dele, se debruça na banca-
da e fala baixinho aos dois:

- Se algum de vocês pergun-
tar a esta velha, filha da puta, 
se ela me conhece, vai sair  des-
ta sala preso!

1º Caderno
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Parabenizo o jornal DIREITOS 
pela entrevista com Josevandro 
Nascimento, sei da competência 
dele, pois fui sua aluna na Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC) na década de 90.

Alana Silva. Advogada.
Salvador – Bahia.

Agradeço a equipe do Jornal DIREITOS pela coluna 
Trabalho Maçônico que sempre traz esclarecedoras infor-
mações sobre a irmandade maçônica. Estendo os parabéns 
ao professor Antônio Costa que atualmente tem assinado 
a citada coluna, pois tem demonstrado um conhecimento 
histórico-maçônico digno da Ordem.

Marcio Guimarães. Empresário. 
Ilhéus – Bahia..

O jornal DIREITOS está de parabéns, porque a 
cada mês nos traz as maiores novidades do mundo ju-
rídico, nos oportunizando uma “reciclagem jurídica”.

Fernando Marley. Advogado. Feira de Santana - Bahia.

Site: www.jornaldireitos.com.br  -  E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br
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Projeto que cria 66 cargos 
e funções, ao custo de R$ 10 
milhões anuais, para preenchi-
mento por indicação política 
do PSD embute artigos dando 
superpoderes ao presidente da 
Câmara, Marco Maia do PT-RS 
(foto), para alterar atribuições, 
criação, transformação, extin-
ção e lotações dos servidores. O 
projeto será votado hoje pelos 
deputados. A proposta também 
retira 92 cargos destinados à 
administração da Casa e trans-
fere sua ocupação à definição 
de Marco Maia. Para fazer as 
novas mudanças, Maia precisa 
da autorização da Mesa que 
preside e não poderá aumentar 

despesas. Com a aprovação do 
projeto, as alterações na estru-
tura da Casa não precisarão 
mais passar por votação em 
plenário. Com isso, aumenta o 
poder de barganha para o pre-
sidente negociar apoio entre 
os líderes em troca de cargos e 
diminui o desgaste político dos 
deputados em aprovar essas 
mudanças. A proposta é como 
um cheque em branco para a 
Mesa fazer reestruturações 
significativas na Casa. Pode, 
por exemplo, tirar funcioná-
rios que atuam em funções po-
líticas para a administração e 
vice-versa. 

(Agência Estado)

A lei que cria a Política Es-
tadual da Economia Solidária e 
o Conselho Estadual de Econo-
mia Solidária já é realidade na 
Bahia. A proposição foi publi-
cada no Diário Oficial de quar-
ta-feira (14), após sanção do 
governador em exercício, Otto 
Alencar. Aprovada por unani-
midade na Assembleia Legisla-
tiva, a lei, cuja proposta inicial 
foi elaborada pela Secretaria 
do Trabalho, Emprego, Renda 
e Esporte (Setre), faz da Bahia 
o nono estado do país a contar 
com essa legislação específica. 
Segundo o advogado Igor Lou-
reiro, especialista em direito 
cooperativo e associativo, a ini-
ciativa consolida uma política 
pública que vem sendo realiza-
da no estado com foco na econo-
mia solidária. “Essa lei concre-

tiza as recentes ações do Estado 
em favor da economia solidária, 
dando a possibilidade de eman-
cipação a um público que está 
majoritariamente na atividade 
informal e é alvo de políticas 
assistencialistas, além de criar 
um ambiente de diálogo per-
manente entre a sociedade civil 
organizada e o governo”. Todo 
o processo de construção e tra-
mitação do projeto de lei, desde 
a justificativa de cada emenda 
até a colaboração nas audiên-
cias públicas, contou com a par-
ticipação ativa dos técnicos da 
Superintendência de Economia 
Solidária (Sesol), vinculada à 
Setre. Também participaram 
da discussão integrantes do Fó-
rum Baiano de Economia Soli-
dária e assessores parlamenta-
res, entre outros parceiros.

 A presidente Dilma Rous-
sef sancionou a Lei 12.544/201, 
que atualiza o valor da multa 
aplicada ao empregador que 
não concede repouso semanal 
remunerado ao empregado, ou 
deixa de pagar pelo trabalho 
em feriados. O valor anterior, 
previsto na Lei 605/1949, ain-

da era definido em Cruzeiros. 
De acordo com a nova lei san-
cionada, oriunda do Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) 43/2011, 
o valor da multa deve ficar en-
tre R$ 40,25 e R$ 4.025 mil, 
proporcionalmente à natureza 
da infração, sua extensão e a 
intenção de quem praticou.

Projeto prevê 
criação de 66 cargos 
e funções na Câmara

Sancionada lei da
Economia Solidária

ALJUSBA empossa os seus acadêmicos

Dilma sanciona a 
Lei 12.544/2011

POSSE 
ACADÊMICA

A Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia – Aljusba, 
empossou a sua primeira direto-
ria e os acadêmicos da entidade, 
cuja solenidade ocorreu na noite 
de terça-feira (29), nas depen-
dências da Loja Maçônica Areó-
pago Itabunense. Foi uma noite 
festiva muito prestigiada por 
autoridades, convidados, amigos 
e familiares dos acadêmicos que 
integram academia.

A solenidade foi aberta pelo 
acadêmico e ocupante da cadeira 
nº 1, Vercil Rodrigues, jornalista, 
escritor e idealizador da Acade-
mia, que, após breves considera-
ções quanto à criação da entidade, 
passou a palavra ao presidente da 
Casa, Leandro Alves Coelho, que 
no seu pronunciamento disse da 
sua satisfação em presidir uma 
entidade, de cuja faz parte os 
maiores exponenciais das letras 
jurídicas do sul baiano, solo onde 
se edificou a primeira faculdade 

de direito do interior do Estado.
Quem também fez uso da pa-

lavra, homenageando os acadê-
micos, foi Eurípedes Brito Cunha, 
ex-presidente da OAB Bahia e 
membro honorário da Aljusba, 
que falou da importância da ins-
talação e do papel de uma Acade-
mia jurídica para o crescimento 
do direito no Sul do Estado. O 
professor e advogado Josevandro 

Nascimento, em um emociona-
do pronunciamento, apresentou 
vida e obra de Francolino Neto, 
patrono-maior da academia.

Compõem a Academia, ad-
vogados, professores de direito, 
promotores públicos, delegados 
federais e estaduais; juízes fe-
derais e estaduais, procuradores 
público; defensores públicos, es-
critores jurídicos. 

Da esquerda: 
Eurípedes 
Brito Cunha, 
Jaime Navarro, 
Cleber Moreira, 
Leandro 
Coelho, Vercil 
Rodrigues, 
Antônio 
Vieira, Andirlei 
Nascimento 
e José Carlos 
Oliveira

Em primeiro plano  - Dr Josevandro Nascimento, prestando 
homenagem ao patrono-maior da Aljusba, Francolino Neto

Os fundadores e primeiros diretores da Aljusba José 
Carlos Oliveira, Cosme Reis, Vercil Rodrigues, Leandro 

Alves Coelho e Paulo Bomfim Os imortais do Direito prestando juramento

Dr. Eurípedes Brito Cunha, Membro Honorário da 
Aljubsa, ladeado pelo casal Vercil e Angélica Rodrigues

O acadêmico Vercil Rodrigues, Angelica Rodrigues, 
Beatriz Cerqueira, Sancelisa Silva e Silvino Cerqueira

Os acadêmicos da ALJUSBA
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Lei da Palmada - Proibição de castigo 
físico de criança é aprovada

O Projeto de Lei que proíbe os pais 
ou responsáveis de punir crianças e 
adolescentes com castigos físicos foi 
aprovado nesta quarta-feira (14/12) 
na Câmara dos Deputados. A propos-
ta conhecida como Lei da Palmada foi 
aprovada por unanimidade na comis-
são especial criada para analisar a 
matéria.

A relatora do projeto, Tereza Su-
rita (PMDB-RR) afirmou que a lei é 
educativa e que a punição física, por 
parte de pais e responsáveis, é uma 
questão cultural. “É cultural usar a 
violência na educação, e está mais do 
que comprovado que a violência não 
educa. Ela paralisa e não traz refle-
xão”, disse a relatora.

A deputada destacou que o pro-

jeto de lei prevê o encaminhamento 
de casos mais graves para o acom-
panhamento psiquiátrico e social da 
criança e do agressor. “Quem agride 
de uma forma mais violenta também 
precisa de um acompanhamento”, 
justificou.

Tereza Surita manteve em seu re-
latório a punição com multa de três 
a 20 salários mínimos para médicos, 
professores e agentes públicos que 
tiverem conhecimento de castigos fí-
sicos a crianças e adolescentes e não 
denunciarem às autoridades. As pu-
nições para os pais que agredirem os 
filhos serão as mesmas já estabele-
cidas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

A deputada Érika Kokay (PT-

DF), integrante da comissão especial 
que analisou o projeto, disse que o uso 
da violência não corrige e nem educa. 
“O projeto não interfere na forma de 
educar as crianças e os adolescentes. 
Isso é uma função da família, dos 
educadores. O projeto interfere na 
violência, no bater, no machucar, no 
provocar sofrimento, no provocar le-
são”, observou.

A Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República divulgou 
nota nesta quarta-feira (14/12) reco-
nhecendo a aprovação da lei que pune 
a agressão física a crianças como um 
“importante passo para a afirmação 
dos direitos da criança e do adoles-
cente contra todos os tipos de violên-
cia”. (Agência Brasil)
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Pesquisa realizada pelo Ibope re-
vela que quase a metade dos brasilei-
ros está desinformada sobre quando 
é permitida, por lei, a interrupção da 
gravidez. Nos casos, em que não hou-
ver outro meio de salvar a gestante 
(Aborto necessário, conforme Inciso 
I, do Art. 128 do Código Penal Bra-
sileiro/CPB) e se a gravidez resultar 
de estupro e o aborto for precedido de 
consentimento da gestante ou, quan-
do incapaz, de representante legal 
(aborto no caso de gravidez resultan-
te de estupro de acordo com o Inciso 
II, do Art. 128 do CPB). 

Ao serem perguntados espontane-
amente, 35% citaram a primeira hi-
pótese, 17% mencionaram a segunda 
e 16% incluíram um terceiro item, que 
não está na lei (melhor, Decreto-Lei 
Nº. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940), 
mas é permitido em alguns casos, por 
autorização judicial: quando o feto 
apresenta alguns problemas. Houve 
ainda quem atribuísse a permissão 
a mães que tivessem contraído AIDS 
(4%) ou à falta de recursos financeiros 
(3%). Os dados são de uma pesquisa 
feita pelo Ibope, sob encomenda da 
organização não-governamental Ca-
tólicas pelo Direito de Decidir (CDD). 
Segundo o Ibope, foram entrevistados 
2002 mulheres e homens com mais de 
16 anos, moradores de 143 cidades do 
Brasil.

Atualmente, por uma norma téc-
nica do Ministério da Saúde, é per-
mitido fazer o aborto nos dois casos 
previstos em lei até a 20ª semana de 
gestação. O prazo, no entanto, pode 
mudar de hospital para hospital. Em 
alguns, o limite é a 15ª e, em outros, 
12ª semana de gestação.

Uma explicação é a complexidade 
do procedimento, geralmente feito 
com menos complicações e riscos até 
os três meses. As pesquisas mostra-
ram, ainda, que, mesmo quem soube 
apontar pelo menos uma das situ-
ações, 95% não conseguiram dizer 
onde esse aborto legal poderia ser 
feito. Outros 5% tentaram arriscar o 
nome de algum hospital de sua região 
– nem sempre corretamente. 

Segundo a jurista Sílvia Pimen-
tel, professora da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC-
SP) e vice-presidente do Comitê da 
Convenção da Organizações das 
Nações Unidas (ONU) sobre a eli-
minação de todas as Formas de Dis-
criminação contra a Mulher, “Essas 
respostas revelam um estar de olhos 
fechados para muitas informações 
que estão circulando por aí. O abor-
to é mitificado, tabu. Ninguém pode 
ser a favor, essa não é a questão. A 
questão é que devemos respeitar e 
garantir um direito da mulher que 
está na lei”.

“Existe um grande desconheci-
mento, mas também um avanço. A 
Lei é de 1940, mas ficou esquecida e, 

somente nos fins dos anos 80, e, mais 
intensamente nos anos 90, foi trazida 
para a área de saúde”, explica Jeffer-
son Drezzer, coordenador do Serviço 
de atenção Integral à mulher Vítima 
de Violência Sexual, do Hospital Es-
tadual Pérola Byington, um dos cen-
tros de referência ao atendimento à 
saúde da mulher no País.

Ainda de acordo com ele, há mui-
tas dúvidas dos próprios profissionais 
de saúde. “Não é algo que faz parte 
da formação deles, e o tema desperta 
reações muito apaixonadas e, às ve-
zes, irracionais, que não têm nada a 
ver com o ordenamento jurídico que 
prevê esse atendimento”, declara o 
médico.

Uma pesquisa feita no ano de 
2005 pela Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obste-
trícia (Febrasgo) – com todos os pro-
fissionais credenciados mostrou, por 
exemplo, que 66% deles pensam que é 
necessário a autorização judicial para 
fazer o aborto nesses dois tipos de ca-
sos previstos no Código Penal. Além 
disso, 31% deles disseram acreditar 
que o aborto, no caso de má-formação 
congênita grave, como anencefalia, 
estava incluído na lei.

Além disso, em cinco Estados – 
Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí e 
Mato Grosso do Sul – não foi localiza-
do um único hospital que confirmasse 
fazer o procedimento. É possível que 
alguma instituição faça o aborto le-
gal nessas regiões, mas não consta da 
lista oficial, ou seja, dificilmente será 
localizada.

Além da dificuldade de informação, 
em 30% dos hospitais ainda é exigido 
boletim de ocorrência – medida que 
não mais é necessária, segundo por-
taria publicada pelo ministério, ape-
sar de existir uma recomendação do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 
em favor de manter a medida, para a 
segurança do médico.

Mas não podemos deixar de esque-
cer que, apesar de todas as desinfor-
mações e dificuldades que percebemos 
ser generalizadas, houve um avanço. 
Temos de pensar historicamente e 
lembrar que, em 1996, havia apenas 
quatro hospitais que faziam aborto 
legal no Brasil, dois em São Paulo, 
um em Campinas e um no Rio de Ja-
neiro, hoje, já são 62 credenciados no 
Ministério da Saúde.

O aborto e o código penal

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

DIREITO PENAL

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 Comissão de Relações Exteriores do 
Senado aprovou semana passada projeto 
de lei que autoriza a criação de 400 cargos 
de diplomata e amplia em 893 o quadro 
de oficiais de chancelaria do Ministério 
das Relações Exteriores. As informações 
são da Agência Brasil. Pela proposta, de 
autoria do Executivo, o provimento de 

cargos será feito de forma gradual e me-
diante autorização do Ministério do Pla-
nejamento, observada a disponibilidade 
orçamentária. Para o relator do projeto, 
Gim Argello (PTB-DF), a criação dos car-
gos é necessária devido às “extraordiná-
rias transformações em curso no cenário 
internacional”.

Diplomacia criará mais 400 cargos
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A Aposentadoria por Idade no Regime 
Geral da Previdência Social é concedida 
ao segurado que, cumprida a carência 
exigida, completar 65 (sessenta e cinco) 
anos, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se 
mulher. E para os trabalhadores conside-
rados rurais, que completar 60 (sessenta) 
anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) 
anos, se mulher.

Tendo direito a Aposentadoria por 
Idade Rural o segurado que apresentava 
períodos laborativos de atividade rural, e 
Aposentadoria por Idade aos segurados 
que desenvolviam suas atividades labo-
rais no meio urbano. Entretanto, com pu-
blicação da Lei nº. 11.718 de 23 de Junho 
de 2008, o sistema previdenciário brasi-
leiro passou a contar com uma nova mo-
dalidade de aposentadoria por idade, que 
é a Aposentadoria por Idade Híbrida.

A Lei nº. 11.718/2008 deu a seguinte re-
dação aos parágrafos 3º e 4º, do artigo 48, 
da Lei nº. 8.213 de 24 de Julho de 1991:

Art. 48. (....)
§ 3º - Os trabalhadores rurais 

de que trata o § 1º deste artigo 
que não atendam ao disposto no 
§ 2º deste artigo, mas que satis-
façam essa condição, se forem 
considerados períodos de contri-
buição sob outras categorias do 
segurado, farão jus ao benefício 
ao completar 65 (sessenta e cin-
co) anos de idade, se homem, e 
60 (sessenta) anos, se mulher.

§ 4º - Para efeito do § 3º deste 
artigo, o cálculo da renda men-
sal do benefício será apurado de 
acordo com o disposto no inciso 
II do caput do art. 29 desta Lei, 
considerando-se como salário-
de-contribuição mensal do pe-
ríodo como segurado especial o 

limite de salário de contribuição 
da Previdência Social. 

Na prática, significa que após a publi-
cação da citada Lei nº. 11.718 de 2008 foi 
permitido ao segurado mesclar períodos 
de atividade rural e urbana, visando à 
concessão da aposentadoria por idade, 
possibilitando, assim, a estes segurados 
implementar a carência mínima necessá-
ria para fazer jus a este tipo de aposen-
tadoria.

Esta nova Lei corrigiu-se uma injus-
tiça ao segurado que deixou de exercer a 
atividade rural e não preencheu os requi-
sitos para aposentadoria por idade rural, 
podendo utilizar-se se uma possível ativi-
dade laborativa realizada no meio urba-
no, para completar o requisito carência, 
e contando com o fator etário de 65 (ses-
senta e cinco) anos, se homem, e 60 (ses-
senta) anos, se mulher, para ter direito a 
Aposentadoria por Idade.

A Jurisprudência é dominante no sen-
tido de reconhecimento da mescla dos pe-
ríodos rurais e urbanos, não importando 
a qual categoria o segurado estaria filia-
do ao requerer a aposentadoria.

Diante disso, importante aos segura-
dos da Previdência Social que exerceram 
atividade labora no meio rural e urbano, 
e que já preencheram o fator etário, e ti-
veram na via administrativa o benefício 
de Aposentadoria por Idade indeferido, 
procurar um especialista para que seu 
direito seja restabelecido, corrigindo-se, 
assim, injustiças, e aplicando-se o que 
nos orienta a Carta Cidadã, ou seja, “A 
Dignidade da Pessoa Humana”.

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

Cargos no PSD

STJ proíbe uso de sandálias
e de trajes de banho na corte

Aposentadoria 
por idade híbrida

Na última sessão de votação de 
2011, a Câmara aprovou projeto 
criando 66 cargos para atender ao 
PSD, ao custo de R$ 10 milhões ao 
ano, revogando a decisão de extin-
guir cargos vagos, além de dar po-
deres ao presidente da Casa, Marco 

Maia (PT-RS), para fazer alterações 
na estrutura funcional da institui-
ção. Ele pode, por exemplo, mudar a 
lotação de funcionários dos diversos 
departamentos da Casa. A notícia 
está nos jornais O Estado de S. Paulo 
e Estado de Minas.

Sandálias estilo gladiador estão na 
moda, mas não agradam em nada o gosto 
do presidente do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça), Ari Pargendler. O modelo en-
trou numa lista de 30 tipos de calçados 
“não recomendados” para circular no tri-
bunal. Em novembro, funcionários da se-
gurança receberam ordens da presidên-
cia para barrar quem não estiver usando 
as “sandálias permitidas”. Duas cartoli-
nas com fotos dos modelos reprovados e 

autorizados estão numa das entradas da 
corte. A norma, assinada por Pargend-
ler, também não permite que mulheres 
entrem nos plenários de calça jeans e se 
preocupa em vetar até a circulação com 
traje de banho. Ela é uma atualização de 
portaria editada nos anos 1990, mas que 
não era observada – apenas nos plená-
rios, onde se exige terno e gravata para 
homens e roupas sociais para mulheres. 
(Folha)

O título desta reflexão espelha o senti-
mento de descrença que aflora na alma de 
muitos brasileiros, os quais cansados de 
ver prosperar o mal, a corrupção, a deso-
nestidade e outros adjetivos semelhantes, 
desanimam-se da esperança de justiça, que 
quando surge, aparece a distinto.

Como se não bastasse nossa tendência na-
tural para o mal, atualmente temos vivido um 
recrudescimento de nossas próprias mazelas. 
É que agir em desacordo com a lei passou a 
ser tão normal que aqueles que insistem em 
fazer o que é correto passam a ser tachados 
de “rigorosos”, “chatos” e “insensíveis”.

É impressionante como para todo mal 
existe uma desculpa, uma justificativa, 
como se tais circunstâncias afastassem as 
conseqüências dos atos praticados. Estamos 
tratando, por exemplo, daqueles universitá-
rios que insistem em realizar monografias 
que refletem violação de direitos autorais e 
plágio, mas que quando flagrados neste ato 
deplorável, buscam justificar o injustificá-
vel, afirmando que não sabem como aquele 
trecho plagiado veio parar no seu trabalho 
acadêmico!?!? Ou então que perpetraram o 
plágio pois estavam sem tempo para confec-
cionar uma monografia de verdade.

Perguntamos: e daí?
Podemos citar também nossos repre-

sentantes políticos, que foram eleitos para 
nos representarem, todavia não conseguem 
ver nada mais do que seu próprio bornal e 
acabam resvalando para a vala comum dos 
corruptos inveterados.

O que dizer então quando a própria Justi-
ça, entenda-se o Poder Judiciário, troca a ba-
lança e a espada por dinheiro e outros favores 
cujo só citar é vergonha. Não é por acaso que 
a corregedora do CNJ, Ministra Eliana Cal-
mon, reafirmou o óbvio: que existem “bandi-

dos de toga” no Judiciário.
O fato é que aqueles famosos preceitos de 

Ulpiano, “viver honestamente (honeste vive-
re), não ofender ninguém (neminem laede-
re), dar a cada um o que lhe pertence (suum 
cuique tribuere)”, estão cada vez mais démo-
dé! A crista da onda agora “é viver desones-
tamente, ofender a todos e tirar de cada um 
o que seu.”

Portanto, preste atenção! Você pode ser 
repreendido a qualquer momento por fazer 
o que correto.

Sinceramente, pensamos que nosso pro-
blema seja cultural e esteja enraizado em 
nossas almas, acreditamos ainda que este-
jamos passando por um triste processo de 
banalização do mal. É que nossas negativi-
dades estão cada vez mais expostas e já não 
nos assustamos tanto com os absurdos que 
vivemos diariamente nas faculdades, no Po-
der Judiciário, no trânsito, na Política, etc.

O direito está deixando de ser uma força 
viva e assumindo ares meramente teóricos, 
isso é grave. Como diria Ihering, na obra “A 
luta pelo direito”, é preciso que haja uma 
luta, haja vista que somente por meio da 
luta se dá vida ao direito. 

Caso o direito volte um dia a ser um “di-
reito vivo”, “ressuscitado”, os atores sociais 
que insistem em praticar mal voltem a ser 
sancionados, e aí, quem sabe, reapareça 
uma esperança para o Brasil, agora sim de 
“ordem e progresso”. 

Por Antonio Raimundo Pereira Neto.
Professor de Direito do Trabalho e Civil da Unime/Itabuna. 
Advogado nas áreas de Direito do Trabalho, Civil e Con-
sumidor. Graduado em Direito na UESC, pós - graduado 
em Direito Material e Processual do Trabalho pela UNI-
DERP / LFG (2010); Doutorando em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela UMSA (Buenos Aires, Argentina) e Membro da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Itabuna – Bahia.

País de valores
invertidos!

ARTIGO
 antoniodalapa@hotmail.com
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1- A Contrario (Sensu) = Contrariamente, no sentido 
contrário, pela razão contrária.

2- Ad Augusta Per Augusta = Aos bons resultados pelos 
caminhos ásperos. Não se vence na vida sem luta.

3- Ad Domun = Em casa.
4- Ad Honorem = Por honra
5- Animus Defendedi = Intenção de defender
6- Autorictas = Autorização
7- Boni Mores = Bons Costumes
8- Contradictio In Terminis = Contradição nos termos
9- Communis Opinio = Opinião comum
10- Consus = Cúmplice
11- De Facto = De fato
12- Eadem Causa = Mesmacausa
13- Ex Ante = De antemão
14- In Dubio Pro Misero = Em dúvida em favor do 

miserável
15- Inter Nolentes = Entre litigantes.

27- Se, mesmo vencido no pleito, o cliente reco-
nhece o zelo, o esforço, o senso de responsabilidade, a 
competência com que, jovem advogado, te houveste no 
patrocínio da causa, podes te envaidecer e se dar por 
compensado do trabalho desempenhado, certo de que 
bem cumpristes teu dever profissional.

28- Antes, ou já com a ação em curso, não é correto 
nem ético insistir ou, muito menos, pressionar o clien-
te a aceitar ou propor acordo à parte contrária.

29- Não consintas, advogado novo em comparecer 
à Justiça do Trabalho, concomitantemente, como pa-
trono e preposto. Tal acumulação é vedada pelo Có-
digo de Ética Profissional (que integra o Estatuto da 
Advocacia), e constitui infração passível de processo 
disciplinar.

30- Existindo antinomia ou conflito entre à lei e o 
direito, entre direito e a Justiça, não hesite o advoga-
do e optar e batalhar pela Justiça, que é a distinção 
final do direito.

31- Não ceda o advogado moço à tentação, à sedu-
ção de aceitar o patrocínio de causa de grande reper-
cussão movido, tão-só, pela busca da notoriedade, da 
fama ou dos lucros.

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

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

Caso da novela “Páginas da 
Vida” provoca discussão sobre guar-
da de menino abandonado pelo pai 
durante cinco anos.

A novela “Páginas da Vida”, da 
Rede Globo, trouxe à tona um as-
sunto que intriga a família brasi-
leira. Um pai que abandona o filho 
pode requerer a guarda da criança 
na Justiça? A advogada especia-
lista em Direito de Família e Su-
cessões do escritório Mendonça do 
Amaral Advocacia, Sylvia Maria 
Mendonça do Amaral, afirma que 
os pais têm o poder familiar sobre 
os filhos, o que antes chamávamos 
de pátrio poder, e isso faz com que 
tenham direitos e deveres em rela-
ção a eles. 

“Em casos como o da novela, o 
pai tem o direito de requerer para 
si a guarda do filho, e tudo indica 
que travará uma batalha judicial 
com o avô do menino. Porém, em 
se tratando de direitos de crianças 
e adolescentes, os casos são anali-
sados um a um, levando-se em con-
sideração fatores emocionais, afe-
tivos e psicológicos do pai, dos avós 
e da criança”, destaca a advogada.

A trama da novela envolve um 
garoto que perdeu a mãe morta no 
dia do parto e acabou sendo criado 
pelos avós. O menino foi registrado 
apenas com o nome da mãe, pois 
o pai abandonou a mãe grávida na 
Europa. Agora, após cinco anos, 
ele retornou ao Brasil e decidiu re-

querer a guarda da criança.
Sylvia Mendonça do Amaral 

destaca que os avós da criança po-
deriam ter ingressado com um pe-
dido de guarda para regularizar a 
sua situação, mas isso não significa 
que teriam preferência na guarda 
do menino na Justiça. “Essa guar-
da pedida pelos avós seria neces-
sária apenas para regularizar sua 
situação em relação ao neto. Ao ser 
reconhecida a paternidade, os avós 
poderiam pleitear a destituição 
do poder familiar do pai, o que só 
ocorreria se ele agisse de forma no-
civa em relação a seu filho. Se lhe 
causasse danos e prejuízos morais, 
mentais, psíquicos como agressões 
físicas ou psíquicas, abuso sexual 
ou outras hipóteses dramáticas.” 
explica a advogada. 

O que os avós do menino têm 
contra si para que lhes seja con-
cedida a guarda é a discordância 
existente entre o avô e a avó, que 
rejeita o menor, e pretende entre-
gá-lo ao pai em troca de dinheiro. 
“A guarda do neto dificilmente se-
ria deferida ao avô, já que entre os 
avós existe um clima de expresso 
litígio, inclusive em relação ao me-
nor, que não teria assim um lar que 
pudesse recebê-lo adequadamente 
e de forma harmoniosa”, alerta a 
advogada.

Ela ressalta que, para tentar 
conquistar a guarda da criança 
na Justiça, em casos como esses 

da novela, o pai terá provar que é 
realmente o pai biológico da crian-
ça, ingressando com uma ação de 
reconhecimento de paternidade 
através de um exame de DNA. 
“Comprovada a paternidade, o pai 
irá requerer a guarda de seu filho. 
Porém, o fato de ser o pai biológico 
não lhe garante automaticamente 
a guarda da criança. É preciso que 
seja feito todo o processo de análi-
se para que se verifique quem tem 
mais condições de acolhê-la, edu-
cá-la e promover o necessário para 
o seu completo desenvolvimento 
físico e psíquico”, afirma Sylvia 
Mendonça do Amaral.

De acordo com a especialista, os 
juízes e promotores optam por fazer 
uma aproximação gradual entre o 
pai que esteve ausente e seu filho, 
promovendo encontros cada vez 
mais freqüentes entre eles, acom-
panhados por assistentes sociais e 
psicólogos que analisarão a forma 
como vai se desenrolando o contato 
entre pai e filho. “As possibilida-
des financeiras dos que pleiteiam 
a guarda não são fundamentais. 
Têm maior relevância as condições 
psicológicas e morais daqueles que 
pretendem a guarda”, afirma.

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

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

Pai que abandona filho pode 
requerer guarda na Justiça

E-mail: Sylvia@smma.adv.br

“Quem decide um caso sem ouvir a outra 
parte não pode ser considerado justo, ainda 

que decida com justiça”.
Sêneca

“É pior cometer uma 
injustiça do que sofrê-la, 
porque quem a comete 

transforma-se num injusto 
e quem a sofre não”.

Sócrates

Um projeto de Lei que propõe gratuidade para 
pessoas com deficiência e seus acompanhantes no 
transporte intermunicipal foi enviado pelo governa-
dor Jaques Wagner à Assembleia Legislativa.

Na apresentação do projeto, o governador afir-

ma que “o beneficio do passe livre reafirma o com-
promisso da Bahia em promover os direitos huma-
nos e liberdades fundamentais de todas as pessoas 
com deficiência de natureza física, intelectual ou 
sensorial”.

Deficientes com gratuidade



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de dezembro de 2011 a 20 de janeiro de 2012 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
10

Dilma Rousseff sanciona lei 
antifumo para todo o País

A presidenta Dilma Rousseff (foto)
sancionou na última quinta-feira (15) a 
lei que proíbe o fumo em locais fecha-
dos em todo o País. De acordo com a 
publicação, “é proibido o uso de cigar-
ros, cigarrilhas, charutos, cachimbos 
ou qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco, em recinto 
coletivo fechado, privado ou público. 
Considera-se recinto coletivo o local 
fechado, de acesso público, destinado a 

permanente utilização simultânea por 
várias pessoas”. A mudança na legis-
lação foi publicada nesta quinta-feira 
no Diário Oficial da União. A medida 
proíbe o uso de cigarros em ambientes 
fechados, os chamados “fumódromos”. 
Essas medidas, porém, ainda preci-
sam ser regulamentadas pelo governo 
para entrar em vigor. O texto aprovado 
ainda torna obrigatório o aumento de 
avisos sobre os malefícios do fumo, que 

deverão aparecer em 30% da área fron-
tal do maço de cigarros, partir de 1º de 
janeiro de 2016. Ainda fica vedada, em 
todo o território nacional, a propagan-
da comercial desses produtos, com ex-
ceção apenas da exposição dos produtos 
nos locais de vendas, desde que acom-
panhada das cláusulas de advertência 
e tabela de preços, que deve incluir o 
preço mínimo de venda no varejo de ci-
garros classificados no código.
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A greve e o loc-aut são direitos à pa-
ralisação do trabalho, no primeiro caso, 
a ser exercido pelo empregado e, no se-
gundo, pelo empregador, constituindo-se 
ambos como exercícios democráticos, a 
serem praticados num Estado Democrá-
tico de Direito, o que importa dizer, tam-
bém, numa prática educada e respeito ao 
direito do próximo. 

Diante desse breve conceito que re-
almente alinhavado, elaborado ao sabor 
do sofrimento próprio, dos colegas e dos 
clientes, sobretudo dos mais pobres, veri-
fica-se que a ausência imotivada do traba-
lho na Justiça Obreira, chega a mostrar 
uma faceta não só ilegal inconstitucional 
e desumana, mas que pode atingir as 
raias de uma prática criminosa, levada 
a efeito justa e incompreensivelmente, 
na atividade mais nobre e civilizada que 
pode haver que é a JUSTIÇA.

E porque alcança os raios criminosos? 
Por ser um movimento abusivo, que po-
deria ser e deveria ser precedido de uma 
provocação junto à própria Justiça Fede-
ral, perante o respectivo tribunal, mas a 
prepotência assim não permite , susten-
tando a vontade exclusiva dos grevistas. 
A Justiça, ora a Justiça... A Justiça é 

nossa vontade, é nosso querer , e quem 
vai ousar enfrentar-nos? Os advogados 
nos temem, pois sabem que não terão (e 
já não têm bom atendimento, merecem 
desprezo e desatenção e pronto) e ma-
nifestando – se contra o absurdo movi-
mento paredista, a coisa será pior ainda. 
Então morra de fome quem quiser, tendo 
os seus processos paralisados mesmo com 
dinheiro já depositado e até liberado, fe-
chem escritórios de advocacia e vão ven-
der banana na feira, ora essa....

Senhores, trabalho há 53 anos na 
Justiça do Trabalho, venho, pois, da épo-
ca em que imperava o respeito mútuo e a 
educação, jamais se ouviu falar em revê 
judicial. Acho e sempre achei, que todos 
os trabalhadores devem ganhar bem (e 
sabemos , todos  sabem que a justiça do 
trabalho é bem remunerada e deve ser 
mesmo), mas se os seus servidores que-
rem mais direitos e dinheiro procurem 
como toda a população brasileira, a Jus-
tiça para ver seus direitos acolhidos, ou 
feche – se o Judiciário trabalhista. 

Pergunta-se, para que está servindo 
o Judiciário Trabalhista? Resposta, para 
prender o dinheiro dos miseráveis, ne-
cessitados, atrapalhar a vida do país, ter 

servidões que não trabalham e ganham 
remuneração, ajuda de custo alimenta-
ção ajuda de custo transporte e tudo isto 
sem precisar trabalhar, mas só precisan-
do atrapalhar a vida dos que trabalham, 
dos que acreditaram na Justiça. 

Crime por não cumprirem seu dever 
recebendo dos cofres públicos todas as van-
tagens sem a necessária retribuição sem 
cumprir o dever de trabalhar. trabalho.

Curioso e estranho que a Justiça do 
Trabalho obrigou os grevistas dos Cor-
reios a voltarem ao trabalho ou perderem 
o salário e ainda pagar os dias parados, 
adotando o mesmo procedimento com 
bancários, mas parece que os serventuá-
rios judiciais constituem uma casta supe-
rior e intocável. 

Escreve alguns artigos enfocando 
temas exclusivamente jurídicos sobre a 
maldita greve, mas é chegado o momento 
de deixarmos a juridicidade inoperante de 
lado e atacarmos o problema de frente e 
como ele merece. Seio que de nada adian-
tará, mas mostra ao menos que não, abai-
xamos a cerviz.  Em pais em que a morte, 
o assassinato nas ruas transformaram-se 
em rotina, mais um crime, menos um cri-
me, não chama nenhuma atenção.

Greve e respeito 
ao direito alheio

Direito do Trabalho
ebc@britocunha.com.br

Não creio em nenhuma solução, a não 
naquela pensada há alguns anos, antes 
da Emenda Constitucional 45, quando 
a Justiça do Trabalho estava mal das 
pernas e próxima de ser absorvida pela 
Justiça Comum e , em então lutou deses-
peradamente para sobreviver com a am-
pliação de sua competência. 

Conseguido o objetivo, então ora, va-
mos à greve, trabalhar, pra que?

Hoje inconformados com o protes-
to dos advogados, estes só faltaram ser 
agredidos fisicamente pelos prepotentes 
grevistas. Um absurdo, Um crime mes-
mo, crime de agressão.

Gente, só rezando, para quem não é 
religioso, não tenho conselho a dar.

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.

Em tempos de redes sociais, sou 
diariamente bombardeada com no-
tícias sobre maltrato de animais, 
abandono e todo o tipo de informa-
ções macabras sobre a vida dos nos-
sos irmãos ditos irracionais, e que em 
alguns casos, chego a pensar que são 
mais humanos do que muito de nós.

Acho muito louvável esse movi-
mento, bem como aqueles voltados 
aos deficientes, incapazes e crianças. 
Sensibilizam-me também iniciativas 
que defendem as minorias, sejam se-
xuais, raciais e todas as outras passí-
veis de qualquer tipo de preconceito.

Mas tem uma minoria que a maio-
ria vem relegando ao esquecimento 
há muito tempo: o futuro de todos 
nós, se conseguirmos sobreviver por 
um período maior nessa nossa curta 
existência. Refiro-me aos idosos que, 
apesar de crescerem em número dia 
a dia, parece não despertarem o me-
nor interesse da população nem de 
ninguém. Há poucos dias, ao assistir 
a uma palestra do ex-ministro Maíl-
son da Nóbrega ouvi, estupefata, que 
um dos grandes problemas atuais é o 
alto gasto do governo com os idosos 
e que esse esforço deveria ser cana-
lizado para investimentos voltados 
aos jovens. Parece-me que esse pen-
samento já começa a se tornar cole-
tivo, principalmente para o pessoal 
do governo que não tem de se preocu-
par com o seu final de vida, pois em 
termos financeiros estão todos muito 
bem obrigado, se compararmos com 
os aposentados da iniciativa privada 

(INSS).
O imenso e empobrecido contin-

gente de idosos brasileiros está se 
tornando um pesado fardo para suas 
pequenas e diminutas famílias, que 
hoje não têm mais tempo nem condi-
ções financeiras, como acontecia no 
passado na época das grandes famí-
lias, de serem cuidados por seus pa-
rentes. Com o aumento da expectati-
va de vida, a velhice passou a ser um 
longo período e sem um planejamen-
to estatal sobre o tema os velhos es-
tão cada vez mais abandonados pela 
família e pela sociedade. Se olharmos 
para os nossos círculos mais próxi-
mos de amizade, logo perceberemos 
essa cruel realidade: idosos largados 
dentro da sua própria casa, de seus 
familiares ou nos depósitos de velhos 
que são a maioria dos nossos asilos 
ou casas de repouso, bastando uma 
breve visita a esses locais para com-
provar a minha afirmação.

Todos os movimentos reivindica-
tórios ganharam com a chegada das 
redes sociais uma poderosa arma de 
luta. Precisamos nos unir às pesso-
as engajadas que defendem causas 
nobres para que juntos comecemos 
a pensar e a atuar pelos idosos, pois 
além da importância do tema, tam-
bém estaremos trabalhando em cau-
sa própria.

Por Sylvia Romano. 
        Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia 

Romano Consultores Associados.
São Paulo - Capital. 

E-mail: sylviaromano@uol.com.br

ARTIGO

Não se esqueçam 
dos idosos
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