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DIREITOS – O que é uma Acade-
mia de Letras?

Ivann Krebs Montenegro - Aca-
demia de Letras é uma instituição de 
cunho linguístico e literário que se rego-
zija em poder reunir num todo cultural 
uma quantidade determinada de 
membros efetivos e outra de mem-
bros correspondentes, escolhidos 
entre as pessoas de destaque nas 
artes e na literatura. Remonta à 
Academia de Platão, fundada pelo 
célebre filósofo grego, nos jardins 
que foram pertencentes ao herói 
Akademus, na qual buscava-se 
pela dialética socrática, o saber pelo 
questionamento e pelo debate, diferen-
temente da escola de Isócrates, em que 
a repetição do saber se constituía no co-
nhecimento. A França foi quem primei-
ro adotou o modelo de Academia, que 

temos como tradição.

DIREITOS – Uma academia é 
formada apenas por escritores?

Ivann Montenegro - Não neces-
sariamente. As Academias de Letras, 

a exemplo da Academia Brasileira de 
Letras, são compostas por escritores re-
nomados, que tenham seu papel de co-
laboradores para o crescimento da cul-
tura bem definidos. Mas, nem sempre 
é possível, em regiões menores, ter o 

número necessário de acadêmicos den-
tro do meio literário. Surgiram então as 
academias mistas. Existem academias 
de Letras e Artes, Letras Ciências e 
Artes, Letras e Música, como também 
existem academias formadas por seg-
mentos da sociedade, como academias 

maçônicas, jurídica, de medicina, 
entre outras. 

DIREITOS – Por que se 
fundar uma Academia de Le-
tras?

Ivann Montenegro - O ho-
mem, por natureza, é um ser 

desbravador, inclusive de seu intelecto. 
E a agremiação de pessoas dotadas de 
capacidade para debater e questionar, 
propor métodos, incentivar mentes a 
pensarem, é uma exigência. Ao se reu-
nirem, faíscas de criação intelectual po-
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dem ser sentidas por todos. E, quando 
tudo isto é materializado numa acade-
mia, o significado é prontamente en-
tendido e apreendido pela comunidade, 
que, através das atividades desenvolvi-
das, absorve e cresce culturalmente.

DIREITOS – Em uma Academia 
de Letras, as vagas existentes são 
preenchidas de que forma? Existe 
rotatividade?

Ivann Montenegro - Esta é uma 
pergunta bastante interessante. As 
vagas em uma Academia de Letras, 
chamadas de Cadeiras, tem caráter 
vitalício, são ocupadas por pessoas 
que tenham sido escolhidas entres os 
acadêmicos já instalados, que ocupam 
estas cadeiras, que são numeradas e 
recebem, de seu primeiro ocupante o 
nome de um Patrono, que será usado 
para sempre. A vaga se dá por motivo 
de morte de um acadêmico, quando en-
tão se fará indicação de nomes, e, entre 
estes nomes é feita a escolha do novo 
ocupante da referida cadeira, ou vaga.

DIREITOS – Quando foi funda-
da, e como está hoje a AGRAL – 
Academia Grapiúna de Letras?

Ivann Montenegro - A AGRAL, 
primeira entidade privada no cam-
po das letras em nossa região, é uma 
instituição independente fundada em 
04 de abril de 2011, por literatos como 
ANTÔNIO DA SILVA COSTA, IVANN 
KREBS MONTENEGRO, JORGE RI-
BEIRO CARRILHO, JOSÉ CARLOS 
DE OLIVEIRA, RAMIRO SOARES 
DE AQUINO, VERCIL RODRIGUES e 
WASHINGTON FARIA DE CERQUEI-
RA. Encontra-se em fase de escolha dos 
literatos grapiúnas, de forma comedi-
da, evitando-se assim o não cometimen-
to de injustiças. Hoje contamos com 36 
acadêmicos, e em breve, em sessão sole-
ne de posse, as 04 últimas cadeiras se-
rão preenchidas por nomes escolhidos 
dentre os que estão sendo analisados, 
totalizando o número de 40 cadeiras. 

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS é o escri-
tor, poeta, cerimonialista, palestrante, membro-fundador 
e presidente da Academia Grapíuna de Letras (AGRAL) 
Ivann Krebs Montenegro. O entrevistado falará, entre ou-
tras coisas, sobre o papel e a importância de uma Acade-
mia de Letras.

O homem, por 
natureza, é um ser 
desbravador, inclusive 
de seu intelecto

A AGRAL, primeira 
entidade privada 
no campo das letras 
em nossa região

Entrevista com 

IVANN KREBS MONTENEGRO 
– Presidente da Academia Grapiuna de Letras 
(AGRAL), primeira do gênero em Itabuna.

Leia na página 10

Leia na página 03

Leia na página 08

Leia na página 10

pesquisa

pROJeTOs e Leis

PECs dos Recursos e do CNJ 
terão prioridade de votação
Em 2012, a PECs dos Recursos e 

do Conselho Nacional de Justiça serão 
prioridade de votação na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. O 
compromisso foi firmado pelo presiden-
te do grupo, senador Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), que atendeu ao pedido dos 
senadores Aloysio Nunes Ferreira (foto) 
PSDB-SP, e Demóstenes Torres (DEM-
GO). As matérias devem entrar em pau-
ta logo depois do carnaval. 

segundo 
pesquisa, 86% 
dos advogados 

concordam com o 
exame da OaB

Leia na página 04

Câmara aprova recursos para compensar
perdas decorrentes da Lei Kandir

prisão provisória 
cresceu 944% 
em 20 anos

Tribunal 
Federal decidiu 
manter regras 
do Conselho 

Nacional de Justiça

Projeto prevê fim de imagens 
“meramente ilustrativas” 

em propagandas
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DeCisÕes pesquisa

Direito internacional

A decisão do STF(Supremo 
Tribunal Federal) de que a Lei 
Maria da Penha pode ser usada 
para enquadrar judicialmente 
autores de agressões domésticas 
independentemente de queixa 
da vítima foi considerada “uma 
grande conquista” pela conse-
lheira da OAB (Organização dos 
Advogados do Brasil) e do Con-
selho dos Direitos da Mulher 
do Distrito Federal, a advogada 
Marília Gallo. 

Ela lembrou haver mais de 
33 mil processos na Justiça bra-
sileira envolvendo agressões co-
metidas no seio familiar, o que 
demonstra, a seu ver, a gravida-
de do problema.

No Congresso Nacional, a 
deputada Dalva Figueiredo (PT-
AP) foi no dia 10 à tribuna da 
Câmara dos Deputados e co-
memorou o resultado do julga-
mento como um grande avanço 
para os direitos femininos. “O 
que não quer dizer vai resolver 
o problema da violência domés-
tica”, acrescentou. A deputada 
lembrou que é autora de um 
projeto, apresentado em 2009, 
que tem o mesmo conteúdo da 
decisão do Supremo e que está 
em tramitação na Câmara dos 

Deputados.
Segundo Marilia Gallo, con-

selheira da OAB, alguns tribu-
nais vinham aplicando, nos ca-
sos de violência doméstica, não 
a Lei Maria da Penha, mas a 
Lei 9.099, que rege os Juizados 
Especiais e permite a chamada 
“transação penal”, em que uma 
pena de prisão pode ser subs-
tituída por uma punição leve, 
como distribuição de cestas bá-
sicas ou serviços comunitários.

A advogada enfatizou ainda 
que há estatísticas segundo as 
quais a violência doméstica pode 
ter consequências até a terceira 
geração de uma família, “quan-
do essa violência é praticada 
na frente dos filhos, que, mui-
tas vezes, também são vítimas. 
Essa situação pode gerar abusos 
sexuais e até estupros contra as 
crianças, que, mais tarde, pode-
rão também se tornar agresso-
ras quando adultas”.

O presidente da OAB, Ophir 
Cavalcante, avaliou que “o Su-
premo, mais uma vez, prestou 
um grande serviço à nação, no 
sentido de combater a discrimi-
nação e garantir a igualdade de 
direitos no país”. Ele lembrou 
que a OAB participou como as-

sistente da AGU (Advocacia-Ge-
ral da União) do julgamento da 
ação no STF que analisava a va-
lidade da lei. A ação foi proposta 
pelo ex-presidente Lula para o 
reconhecimento da constitucio-
nalidade do artigo sobre o trata-
mento diferenciado de mulheres 
e homens.

A deputada Benedita da Sil-
va (PT-RJ) classificou a decisão 
do STF como “certa, correta e 
sábia”. Ela completou com uma 
pergunta sua análise sobre a 
questão: “como poderia ser in-
constitucional uma lei que tem 
o objetivo de proteger os direitos 
da mulher?”.

Na opinião de Benedita, “a 
violência fere os direitos da mu-
lher, maltrata e humilha, mas 
“agora ela se sentirá encoraja-
da para denunciar todo tipo de 
agressão que sofrer, seja moral, 
corporal ou patrimonial”. Para a 
deputada, a decisão do Supremo 
também tem um caráter didáti-
co para o agressor, pois, quando 
não há punição, ele se sente li-
vre para agredir. “Mas, sabendo 
que pode ser punido, ele vai pen-
sar duas vezes antes de praticar 
uma violência contra a mulher”. 
(Agência Brasil)

Uma pesquisa realizada 
em todo o País pela Fundação 
para Pesquisa e Desenvol-
vimento da Administração, 
Contabilidade e Economia 
(Fundace), criada por docen-
tes da FEA-RP/USP, mos-
tra que 86% dos advogados 
brasileiros concordam com 
a obrigatoriedade do Exame 
de Ordem.

A pesquisa “Percepção de 
Advogados do Brasil sobre o 
Exame da Ordem”, mostra 
também que 66% dos entre-
vistados consideram que a 
prova avalia a capacidade do 
futuro advogado. Separando 

os advogados por grupos, de 
acordo com área de trabalho, 
os docentes são os que mais 
consideram o Exame apto ou 
muito apto (76%) para ava-
liar a formação dos bacharéis. 
Eles são seguidos por sócios 
de escritórios de advocacia 
(72,1%). Já os empregados 
dos escritórios formam o gru-
po que pior avalia a prova: 
32,7% consideram inapto ou 
pouco apto. A Fundace con-
sultou 1.119 advogados de 
todos os estados brasileiros 
e do Distrito Federal. (Fon-
te: www.oab.org.br Conselhjo 
Federal da OAB)

A Corte Europeia de Direi-
tos Humanos teve de julgar um 
caso que colocou dois direitos 
fundamentais em lados antagô-
nicos: a liberdade de expressão 
e a proteção contra discrimina-
ção. Decidiu que, embora o di-
reito de se expressar tenha de 
ser sempre garantido, ele não é 
carta branca para ofender ou-
tras pessoas.

Um grupo de suecos, conde-
nado pela Justiça da Suécia por 
fazer apologia contra homosse-
xuais, reclamou à corte europeia 
que a condenação violou a liber-
dade de expressão deles. O gru-
po foi até uma escola para distri-
buir folhetos onde chamavam o 
homossexualismo de um desvio 
sexual, defendiam que ele tinha 
um efeito moral destrutivo na 
sociedade e que era responsável 
pela propagação da Aids. Os fo-
lhetos foram deixados nos armá-
rios dos alunos. O grupo foi pego 
e denunciado à Justiça.

Nos tribunais na Suécia, 
os amigos alegaram que, ao 
distribuir os folhetos, queriam 

apenas provocar o debate na es-
cola sobre o homossexualismo, 
mas não conseguiram escapar 
de uma condenação. Eles fo-
ram condenados a pagar multa. 
Os suecos recorreram, então, à 
Corte Europeia de Direitos Hu-
manos.

Na quinta-feira (9/2), a corte 
anunciou sua decisão. Os juízes 
consideraram, por unanimida-
de, que a condenação imposta 
ao grupo não violou a liberdade 
de expressão deles. Alguns dos 
julgadores relataram dificulda-
de para chegar nesse veredicto. 
É que a liberdade de expressão 
é um dos direitos mais valoriza-
dos pela corte europeia.

No caso em discussão, os ju-
ízes europeus entenderam que 
o direito de se expressar foi res-
tringido devidamente, já que o 
direito foi usado para ofender 
um grupo de pessoas. A corte 
observou que, se os suecos que-
riam provocar um debate sobre 
homossexualismo, poderiam fa-
zer sem usar palavras ofensivas. 
(Aline Ribeiro)

Conselheira da OaB considera 
“uma grande conquista” a decisão 

do supremo sobre Lei Maria da penha

segundo pesquisa, 86% 
dos advogados concordam 

com o exame da OaB

Liberdade de expressão 
não é carta branca 

para ofender
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Em uma breve análise, a percepção 
equivocada, é que para se ter uma parti-
cipação social na elaboração normativa 
exige do Estado um maior aparato para 
operacionalizar as questões administra-
tivas, bem comoo desembolso financeiro 
seja superior à realidade atual. Ainda, 
precipitadamente, alguns doutrinado-
res afirmariam que a conformação da 
democracia representativa seria reti-
rada e a participação social funcionaria 
como um substituto do Congresso.

Então, estas alegações, no primei-
ro momento, inviabilizariam qualquer 
proposta de democratização do processo 
legislativo. Porém, não se pode perder 
de vista que a participação social na ela-
boração normativa reúne um maior nú-
mero de indivíduos, assim como tem- à 
disposição um leque ampliado de opini-
ões e opções dos mais diferentes setores 
e camadas sociais. Ainda, destaca-se 
que a participação social na elaboração 
normativa coaduna com os pressupostos 
do Estado democrático de direito.

No Brasil, infelizmente, a inserção 
da sociedade nas discussões do proces-
so legislativo está aquém da previsão 
Constitucional e das normas infracons-
titucionais. Com algumas exceções e 
esporadicamente, a população é convo-
cada para participar da elaboração de 
algumas normas, através de plebiscito, 
referendo ou projetos de lei de iniciativa 
popular. 

A Ficha Limpa é o exemplo mais re-
cente dessa participação popular. Infe-
lizmente, o caminho não é fácil e para 
chegar um projeto de lei ao Congresso 
é preciso recolher 1% (um por cento) do 
eleitorado nacional, equivalente a mais 
de 1(um) milhão de assinaturas, distri-
buído pelo menos, por cinco Estados da 
Federação e com não menos de três por 
cento em cada um deles, conforme prevê 
o art. 61 § 2ª da Constituição Federal.

Importante destacar que a maior 
parte do quantum normativo brasileiro 
em vigor tem origem no Poder Executi-
vo. Esta constatação permite inferir que 
o Executivo deve instituir canais para 
admitir a participação popular e tornar 
o processo da elaboração normativa o 
mais democrático possível.

Conquanto, observa-se que nos úl-
timos anos, o governo federal tem es-
timulado a realização de inúmeras 
conferências setoriais para discutir 
os problemas pertinentes à sociedade 
brasileira. Segundo o informativo “em 
questão”, editado pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da 
república, em 9 de janeiro de 2012 , nº 
1444, “as etapas nacionais de oito con-
ferências foram realizadas em Brasília 
entre novembro e dezembro de 2011. 
Mais de 2 milhões de pessoas partici-
param das etapas municipais, estadu-
ais e nacionais. Na capital federal, nas 
etapas finais, 16,3 mil pessoas parti-
ciparam dos debates, entre delegados, 
observadores e convidados”. 

Então, aparentemente, não resta dú-
vida que o governo federal deseja a par-
ticipação social na elaboração normati-
va. No entanto, os mecanismos devem 
ir além da mera propositura visto que, 

o marco legal significa a transposição 
das recomendações desses documentos 
oriundos das discussões para o campo 
das garantias legislativas, quiçá da efe-
tividade.

Pode se depreender que a partici-
pação social na elaboração normativa 
pode ser parte da mola propulsora para 
o esperado alargamento da prática polí-
tica da sociedade brasileira e isso pode 
tonar-se possível com a abertura dos ca-
nais e a participação dos diversos seg-
mentos da sociedade civil ou a partir 
das fileiras dos movimentos sociais.

Um exemplo de participação social 
na elaboração normativa pode ser verifi-
cado nos movimentos sociais sanitários 
que, no momento da constituinte, foi 
de fundamental importância para a in-
trodução de novos instrumentos de for-
mulação do arcabouço jurídico do SUS 
e a execução e fiscalização das políticas 
públicas (RODRIGUEZ NETO, 2003, 
p. 21). Desse modo, criar mecanismos 
para possibilitar a participação social 
na elaboração da norma é de relevante 
preocupação para não permitir que te-
nhamos uma democracia representati-
va reduzida.

Portanto, o Poder Executivo deve 
continuar e aumentar o número de 
conferências, audiências públicas e as 
diversas consultas oficiais. Não menos 
importantes, são as consultas virtuais 
que estão sendo realizadas por meio da 
Internet. Como a que está ocorrendo 
com o projeto de lei do novo Código Co-
mercial. O debate e a publicização pela 
Internet é uma forma de ampliar as 
discussões sobre o tema e oferecer aos 
cidadãos a oportunidade de participar 
da elaboração do novel Código Comer-
cial.  Como sabido, em outro momento, 
o Ministério da Justiça realizou consul-
ta pública pela internet para discutir o 
projeto de lei do Marco Civil da Internet 
(PL 2126/2011).

É nesse sentido que se observa a 
Comissão de Legislação Participativa 
(CLP) da Câmara dos Deputados. A CLP 
facilita a qualquer entidade da socieda-
de civil organizada, ONGs, sindicatos, 
associações e órgãos de classe, a apre-
sentação de suas sugestões legislativas. 
Essas sugestões incluem desde propos-
tas de leis ordinárias e complementa-
res, até sugestões de emendas ao Plano 
Plurianual (PPA) e à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Contudo, os ci-
dadãos somente podem participar por 
meio das entidades representativas.

Assim, fica evidente que a partici-
pação social na elaboração normativa 
deve ser compreendida como importan-
te mecanismo que oferece um melhor 
contorno a democracia representativa, 
bem como oferece maior legitimação à 
norma. E não só isso, efetiva um dos 
pressupostos do Estado democrático de 
direito, a possibilidade de a sociedade 
decidir o seu destino.

Por Efson Batista Lima.
Graduando em Direito pela Universidade Federal da 
Bahia; Organizador dos Quatro Livros da Série “Diver-
sidade e Convivência”, editados pela Editora da UFBA. 
E Diretor de Recursos Humanos do Centro de Estudos e 

Pesquisas Jurídicas (CEPEJ). Salvador – Bahia.

a participação 
social na elaboração 
normativa no Brasil

aRTiGO
efsonblima@yahoo.com.br

O deputado Francisco Araújo (foto) 
PSD/RR, apresentou na última quinta-
feira (9/2) um projeto de lei que tentará 
acabar com a exibição de imagens “mera-
mente ilustrativas” nas propagandas.

Segundo o deputado, a utilização 
de imagens meramente ilustrativas na 
publicidade gera desinformação e in-
duz muitas vezes o consumidor ao erro. 
“Trata-se de um verdadeiro estelionato 
comercial, já que muitos fornecedores 
divulgam em seus anúncios característi-
cas de seus produtos e serviços que não 

condizem com a realidade. Isso é, sem 
dúvida, uma afronta aos princípios bási-
cos da legislação brasileira de defesa do 
consumidor, afronta essa que precisa ser 
urgentemente debelada”.

O projeto acrescenta parágrafos aos 
artigos 30 e 36 da Lei 8.078/90, que dis-
põem sobre a proteção do consumidor e 
dão outras providências para proibir a 
utilização de imagens meramente ilustra-
tivas na oferta e apresentação de produ-
tos e serviços, equiparando tal prática à 
de divulgação de publicidade enganosa.

Projeto prevê fim de imagens 
“meramente ilustrativas” 

em propagandas

Relatórios do novo CpC 
serão entregues em março

Os relatórios parciais sobre o novo 
Código de Processo Civil serão apresen-
tados no início de março, nos dias 6 e 7. 
São cinco documentos, cada um deles re-
lativos a um livro da lei. O objetivo, se-
gundo autores da proposta, é reduzir o 
formalismo processual e o número de re-
cursos judiciais, além de incentivar o uso 
da mediação como solução de conflitos. O 
texto, já aprovado pelo Senado, tramita 
na Câmara desde o início de 2011. 

A data de entrega dos relatórios foi 
definida na quarta-feira (8/2). A partir 
dos pareceres parciais, o relator-geral, 
deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT-

BA), acredita na votação da matéria na 
comissão em abril. O texto volta mais 
uma vez à apreciação dos senadores, já 
que será alterado na Câmara.

“A partir dos relatórios parciais, abre-
se o meu prazo. No meu parecer, consta-
rão o histórico do trabalho da comissão; 
uma análise de todas as emendas; os pro-
jetos que versavam sobre processo civil 
e tramitavam na Casa; e o relatório pro-
priamente dito. Talvez em três semanas 
eu consiga concluir”, informou o depu-
tado. Segundo ele, já foram examinadas 
800 emendas; faltam 100. 

(Agência Câmara).

Um advogado acaba de ganhar 
uma importante ação para seu cliente 
que mora em outra cidade e decide lhe 
enviar um telegrama com a notícia:

“A JUSTIÇA TRIUNFOU!”, dizia 
a mensagem do advogado.

Rapidamente, recebeu a resposta 
do cliente:

“Recorra imediatamente!”

Naquela cidadezinha do 
interior de um estado do Nor-
deste, o Juiz interrogava uma 
testemunha:

“Seu nome e filiação, por fa-
vor”.

“João dos Santos, PMDB”. 
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Câmara aprova recursos para compensar 
perdas decorrentes da Lei Kandir

A MP 546 (Medida Provisória), que 
repassa R$ 1,95 bilhão a estados e mu-
nicípios exportadores para compensar 
as perdas decorrentes da Lei Kandir, foi 
aprovada terça-feira (7/2) na Câmara dos 
Deputados. Os recursos constantes da MP 
já foram repassados nos meses de outu-
bro, novembro e dezembro do ano passado, 
obedecendo os percentuais estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Política Fazen-
dária. A MP precisa agora ser votada pelo 
Senado Federal.

A medida provisória também autoriza 
o BNDES (Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social) emprestar 
mais R$ 500 milhões, com juros subsidia-
dos pela União, a produtores rurais de mu-

nicípios atingidos por desastres naturais 
em situação de emergência ou em estado 
de calamidade pública reconhecidos pelo 
governo federal. Os empréstimos poderão 
ser feitos até 30 de junho deste ano.

A lei Kandir (lei complementar 87/96 
isenta do tributo ICMS (Imposto  os pro-
dutos e serviços destinados à exportação). 
A lei pega emprestado o nome de seu au-
tor, o ex-deputado federal Antônio Kandir 
.A lei causou perdas importantes na arre-
cadação de impostos estaduais, apesar de 
que o governo federal ficou comprometido 
em compensar tais perdas, as regras para 
esta compensação não ficaram tão claras e 
há um impasse entre o governo e os esta-
dos sobre este assunto. Agência Brasil
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O custo de ocupação da loja é 
um dos fatores mais importantes 
para o caminho do sucesso de uma 
franquia. É imprescindível tomar 
alguns cuidados com a fixação ex-
cessiva do custo de ocupação no 
contrato de locação da loja fran-
queada, como também, se evitar a 
perda do ponto comercial.

O ponto comercial é o verda-
deiro patrimônio do lojista. Nele 
o empresário fixa o seu estabeleci-
mento, sendo de suma importância 
para o êxito de seus negócios.

Existem meios eficazes para 
propiciar uma negociação equili-
brada junto ao locador e principal-
mente para proteger o fundo de 
comércio de uma loja franqueada. 
Em shopping centers, por exemplo, 
as principais despesas que resul-
tam o custo de ocupação de uma 
loja, geralmente, são: o aluguel, 
condomínio, fundo de promoção, 
IPTU, despesas de luz, água e ar 
condicionado. Já nas lojas de rua 
são: aluguel, IPTU, despesas de 
luz, água e ar condicionado.

 Apesar da Lei 8.245, de 18 de ou-
tubro de 1991, a Lei do Inquilinato, 
já ter entrado em vigor a mais de 
uma década, um considerável nú-
mero de lojistas/locatários não têm 
ciência de seus direitos, principal-
mente, no que diz respeito à ação 
renovatória de contrato de locação, 
que tem por objetivo proteger o seu 
próprio fundo de comércio.

Alguns locadores, aproveitando-
se deste desconhecimento, quando 
do término do prazo contratual, 
exigem um aumento desproporcio-
nal do valor locativo. Muitas vezes 
exigem que sejam pagas novamen-
te as luvas, sob pena do ajuizamen-
to de ação de despejo (denúncia va-
zia), pois, possuem base legal para 
a sua consumação. 

A renovação compulsória do 
contrato de locação comercial é re-
gulada pelo Capítulo V, da Lei do 
Inquilinato, devendo ser proposta 
no prazo de um ano, no máximo, e 
até seis meses no mínimo, anterio-
res a data do término do contrato 
em vigor. O pacto deverá ser reali-
zado por escrito, pelo prazo deter-
minado de cinco anos ou mais, ou 
por sucessivos contratos, por escri-
to, sem qualquer interrupção, cuja 
soma atinja cinco anos ou mais. 

Sendo assim, aquele lojista que 
não exercer o seu direito através 
da ação renovatória ou que não re-
novar o seu contrato antes de fin-
do o prazo da referida ação, estará 
sujeito a pagar novamente as “lu-
vas” e/ou a sofrer uma majoração 
significativa do valor do aluguel, ao 
alvedrio do locador, sob pena de ser 
despejado.

Ora, na hipótese deste lojista 
aceitar as imposições do locador, 
para não perder o seu ponto comer-
cial, ele irá prejudicar todos os de-
mais, na medida em que o seu novo 
aluguel (com o aumento pactuado) 

servirá de base para as fixações 
dos novos aluguéis dos lojistas que 
ajuizaram a ação renovatória. Ge-
ralmente, neste tipo de demanda 
é utilizado o método comparativo 
como o critério para a delimitação 
do novo locativo.

A inobservância da ação reno-
vatória pode vir a prejudicar toda 
a coletividade dos demais lojistas 
instalados em shopping centers ou 
em ruas públicas.

   É imprescindível que até seis 
meses antes do término do contrato 
em vigor, o lojista possua um novo 
contrato por escrito e com prazo de-
terminado de cinco anos ou mais.

  Vale ressaltar que não adianta 
o lojista usar o argumento de que 
sempre esteve no imóvel, compro-
vando esse fato através de recibos 
de aluguéis, ou ainda, de que en-
caminhou carta ao locador decla-
rando a sua intenção em renovar o 
contrato de locação.

Para a propositura da ação re-
novatória o lojista deverá preen-
cher os seguintes requisitos:

- prova de ter celebrado contra-
to por escrito e com prazo determi-
nado e que o prazo mínimo (ou a 
soma de prazos ininterruptos, por 
escrito) seja de cinco anos ou mais;

- exploração do comércio, no 
mesmo ramo, pelo prazo mínimo 
de três anos; 

- prova do exato cumprimento 
de suas obrigações do contrato em 
curso, como: aluguéis, condomí-
nios, fundos de promoção, seguros, 
impostos, taxas e etc.; 

- indicação clara e precisa das 
condições oferecidas para a renova-
ção da locação, no que diz respeito 
ao valor do aluguel: tanto concer-
nente ao valor mínimo, como tam-
bém, ao valor percentual; 

- indicação clara e precisa quan-
to ao prazo contratual e a forma de 
reajuste (que atualmente é anual); 
e a - declaração do(s) fiador(es) 
aceitando a renovação do contrato 
e os encargos da fiança, bem como, 
os documentos comprobatórios de 
idoneidade.

O ideal seria o lojista com uma 
antecedência razoável (de oito 
meses a um ano para encerrar o 
contrato de locação), iniciar a ne-
gociação para a renovação, pois, 
observando-se o prazo da ação 
renovatória, a relação equilibra-
se, ou seja, a verificação do prazo 
é um importante instrumento de 
barganha.

É fundamental que o lojista te-
nha consciência de seus direitos, e 
saber exercê-los na hora oportuna, 
a fim de não sofrer graves preju-
ízos no desenvolvimento de seus 
negócios.

Por Mario Cerveira Filho.
Sócio do escritório Cerveira Advogados Associa-
dos, especialista em direito imobiliário, professor 
de pós-graduação Latu Sensu do Curso de Direito 
Empresarial do Mackenzie, professor de pós-gra-
duação do Curso MBA – Gestão de Franquias – da 

Fundação Instituto de Administração (FIA). 
São Paulo

Franquias, custo de 
ocupação e aluguel

aRTiGO
mario@cerveiraadvogados.com.br

Como quase todas as mu-
lheres, confesso que sou con-
sumista. Já fui apaixonada por 
algumas grifes, segui modas, 
comprei coisas por impulso, 
mas antecedendo a tendência 
lançada pela Danuza Leão, há 
certo tempo tenho me livrado 
dos excessos consumistas que 
só atrapalham e dão um gran-
de trabalho, como já dizia o ve-
lho ditado “quanto mais tens, 
mais tens que carregar”.

Venho de todas as formas 
simplificando minha vida. Hoje 
minha casa representa 20% do 
tamanho da minha residência 
anterior e, dos cinco carros 
que tinha, restou apenas um, 
que me serve muito bem. Para 
chegar nisso, fiz um leilão de 
coisas que acumulei — e que 
nunca utilizei — o que até me 
rendeu um bom dinheiro, mas 
principalmente, me livrou de 
muitos itens inúteis e que já 
não gostava mais. Só não abri 
mão do conforto e da mordo-
mia, hoje muito mais reduzida 
e eficiente. Novos tempos, novo 
estilo de vida, muito mais con-
dizente com a atual realidade 
que prega o fim dos excessos 
e da ostentação, ou seja, nada 

mais fora de moda do que ser 
perua.

Mas por incrível que pa-
reça, quando achei que nada 
mais me espantaria, fui sur-
preendida dias atrás com um 
programa de televisão no qual 
cinco mulheres deslumbradas, 
achando-se a quinta-essência 
da beleza, juventude e poder, 
se expuseram de forma carica-
ta mostrando seus bens, seus 
botox e suas mentiras quanto à 
idade, poder e sobrenome, para 
uma audiência pasmada dian-
te de tanta imbecilidade, mau 
gosto e cafonice como nunca se 
viu em qualquer outro progra-
ma de televisão no Brasil e no 
mundo. Algumas das “velho-
tas” participantes são muito 
conhecidas pelos golpes que 
aplicaram em trouxas que até 
hoje são obrigados a dar mesa-
das a essas senhoras, graças a 
bons advogados que as man-
têm no bem-bom como meretri-
zes, classe que respeito muito 
mais do que essas ditas mada-
mes espertalhonas que enver-
gonham qualquer mulher pro-
fissional que se mantém graças 
ao seu esforço, competência e 
trabalho.

Quanto à compra de um 
avião foi puro deboche. Já as 
joias, roupas e traquitanas de-
vem ter prejudicado em muito 
as grifes que foram expostas, 
pois tenho certeza que qual-
quer mulher de bom gosto pen-
sará duas vezes antes de sair 
desfilando com as marcas que 
apareceram sendo usadas pelas 
doidivanas. O pior de tudo foi a 
decoradora setentona dizendo 
que o seu “Lulu” só toma água 
Perrier... Aí foi demais, duvido 
que alguém em sã consciência 
irá procurá-la, pois além de 
ser conhecida pelo seu extremo 
mau gosto, a dita cuja passou o 
recibo de doida.

Só quero ver o que o Minis-
tério da Fazenda vai fazer com 
o Imposto de Renda dessas coi-
tadas, aí sim o programa fará 
rir um grande número de bra-
sileiros.  

Por Sônia Mascaro Nascimento. 
      Mestre e doutora em Direito do Tra-
balho pela USP, membro do Instituto Ítalo-
Brasileiro de Direito do Trabalho, consulto-
ra-sócia de Amauri Mascaro Nascimento e 
Sônia Mascaro Advogados, ex-conselheira 
da OAB/SP e ex-presidenta da Comissão 
Trabalhista da OAB/SP, consultora e advo-
gada trabalhista e autora diversos livros e 

artigos jurídicos. 
São Paulo, Capital.

O nosso Código de Processo 
Civil assim como os outros có-
digos, possui alguns equívocos 
e incoerências. Há uma imen-
sa necessidade de se verificar a 
real intenção do legislador pá-
trio, porque tem momentos em 
que fica demonstrada uma ex-
tensão muito complicada, quan-
to mais, quando vamos falar de 
processo.

Em todos os processos te-
mos uma relação processual, 
formada entre o autor, juiz e 
réu e na relação material autor 
e réu.

È nesse sentindo, que vamos 
falar sobre o recurso de apela-
ção nas sentenças terminati-
vas. Quando a sentença atinge 
apenas a relação processual, ex-
tingue o processo sem resolução 

do mérito, o que se denomina de 
sentença terminativa.

A sentença terminativa é 
aquela em que o juiz profere 
sem resolução de mérito porque 
ao analisar o processo, o juiz 
descobriu que há algum vicio no 
processo, ou seja, faltou algum 
requisito, nas hipóteses previs-
tas de extinção sem resolver o 
mérito.  

Terminativa porque no mé-
rito do litígio, apenas inadmi-
te a ação, seja por ausência de 
pressuposto processual , seja 
por falta de condição da ação 
(art. 267 CPC). Ela pode ser 
proferida em diversas fases do 
processo, no despacho da ini-
cial, quando indefere a inicial 
(art. 267, I c/c o art. 295);

Embora, nas sentenças ter-

minativas o cabimento é o re-
curso de apelação (no prazo de 
15 dias) o caminho mais fácil 
de percorrer seria de se propor 
uma nova ação, pois uma nova 
demanda corrigiria os erros 
apontados pelo juiz, que extin-
guiu o processo sem resolução 
de mérito, seria mais célere do 
que um recurso.

Porque ao interpôs um re-
curso demora muito, e ao ser 
julgado, esse processo, ainda 
voltará para o juiz de primeiro 
grau e passará por todas as fa-
ses do processo para reformar o 
pedido, depois analisando o pro-
cesso, saneando e julgando.

Por Calin Bahia de Assis. 
      Acadêmica de Direito da Unime. 

Itabuna – Bahia

soniamascaro@amaurimascaro.com.br

Direito 
do Trabalho

calinbahia@yahoo.com.br

processo Civil

Resolução regulamenta o 
teletrabalho no âmbito do TST

A discussão da sentença
terminativa no recurso de 
apelação do processo civil
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estatuto da OaB/Código de Ética
1- Esculápio, advogado, inscrito, 

há longos anos, na OAB, após 
aprovação em Exame de Ordem, 
é surpreendido com a notícia de 
que o advogado Sófocles, que 
atua no seu escritório em algu-
mas causas, fora entrevistado 
por jornalista profissional, ten-
do afirmado ser usuário habitual 
de drogas. A entrevista foi divul-
gada amplamente. Após conver-
sas reservadas entre os advoga-
dos, os termos da entrevista são 
confirmados, bem como o vício 
portado. Não há acordo quanto 
a eventual tratamento de saúde, 
afirmando o advogado Sófocles 
que continuaria a praticar os 
atos referidos.

Diante dessa narrativa, à luz da 
legislação aplicável aos advo-
gados, é correto afirmar que

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

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

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

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

   
2- Os advogados Pedro e João de-

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

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

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

c) podem existir sociedades mistas de 
advogados e contadores.

d) a procuração é sempre coletiva quan-
do atuante sociedade de advogados.

   
3- Hércules, advogado recém-for-

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

ção, dirige-se ao órgão investi-
gador competente para obter 
informações, identificando-se 
como advogado do investiga-
do. A autoridade competente, 
em decisão escrita, indefere o 
postulado, por estar ausente o 
instrumento do mandato e, ain-
da, ser a investigação sigilosa. 
Diante dessas circunstâncias, 
à luz da legislação aplicável, é 
correto afirmar que

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

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

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

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

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

Proposta a ação, os fatos foram publi-
cizados, vindo o cliente a se arre-
pender da autorização dada. Com 
isso, busca reverter a situação por 
ele criada. Diante da informação 
de que, uma vez nos autos proces-
suais, não poderia haver retirada 
das petições apresentadas, ameaça 
o profissional com futura represen-
tação disciplinar. O cliente não ne-
gou ter autorizado a utilização das 
informações.

Diante de tal quadro, é correto afirmar 
que

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

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

c) essa divulgação depende de autori-
zação judicial.

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

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

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

problemas com a lei

Mundo animal

De acordo com o jornal O Globo, o 
Congresso Nacional instalou quarta-
feira (08/02/ a Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Violência con-
tra a Mulher. Na primeira sessão, fo-
ram designadas, como presidente da 
CPMI, a deputada Jô Moraes (PCdoB-

MG) e, como relatora, a senadora Ana 
Rita (PT-ES). De acordo com Ana Rita, 
o objetivo da comissão será principal-
mente identificar os problemas que 
estão fazendo com que a Lei Maria da 
Penha não venha sendo aplicada cor-
reta e amplamente.

Um juiz rejeitou uma ação contra 
o parque aquático SeaWorld apresen-
tada por uma organização de proteção 
dos animais, que alegava que as ba-
leias são tratadas como escravos, em 
violação à Constituição dos Estados 
Unidos. A organização PETA (People 
for the Ethical Treatment of Animals) 

apresentou a demanda em outubro 
do ano passado contra o SeaWorld, 
exigindo a libertação das baleias em 
cativeiro com base na Emenda 13 da 
Constituição, que proíbe a escravidão. 
Mas um juiz de San Diego destacou 
que supõe-se que a emenda é aplicada 
apenas aos seres humanos.
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Como quase todas as mulheres, confesso 
que sou consumista. Já fui apaixonada por 
algumas grifes, segui modas, comprei coisas 
por impulso, mas antecedendo a tendência 
lançada pela Danuza Leão, há certo tempo 
tenho me livrado dos excessos consumistas 
que só atrapalham e dão um grande traba-
lho, como já dizia o velho ditado “quanto 
mais tens, mais tens que carregar”.

Venho de todas as formas simplifican-
do minha vida. Hoje minha casa represen-
ta 20% do tamanho da minha residência 
anterior e, dos cinco carros que tinha, res-
tou apenas um, que me serve muito bem. 
Para chegar nisso, fiz um leilão de coisas 
que acumulei — e que nunca utilizei — o 
que até me rendeu um bom dinheiro, mas 
principalmente, me livrou de muitos itens 
inúteis e que já não gostava mais. Só não 
abri mão do conforto e da mordomia, hoje 
muito mais reduzida e eficiente. Novos tem-
pos, novo estilo de vida, muito mais condi-
zente com a atual realidade que prega o fim 
dos excessos e da ostentação, ou seja, nada 
mais fora de moda do que ser perua.

Mas por incrível que pareça, quando 
achei que nada mais me espantaria, fui 
surpreendida dias atrás com um programa 
de televisão no qual cinco mulheres des-
lumbradas, achando-se a quinta-essência 
da beleza, juventude e poder, se expuseram 
de forma caricata mostrando seus bens, 
seus botox e suas mentiras quanto à ida-
de, poder e sobrenome, para uma audiên-
cia pasmada diante de tanta imbecilidade, 

mau gosto e cafonice como nunca se viu em 
qualquer outro programa de televisão no 
Brasil e no mundo. Algumas das “velhotas” 
participantes são muito conhecidas pelos 
golpes que aplicaram em trouxas que até 
hoje são obrigados a dar mesadas a essas 
senhoras, graças a bons advogados que 
as mantêm no bem-bom como meretrizes, 
classe que respeito muito mais do que essas 
ditas madames espertalhonas que envergo-
nham qualquer mulher profissional que se 
mantém graças ao seu esforço, competência 
e trabalho.

Quanto à compra de um avião foi puro 
deboche. Já as joias, roupas e traquitanas 
devem ter prejudicado em muito as grifes 
que foram expostas, pois tenho certeza que 
qualquer mulher de bom gosto pensará 
duas vezes antes de sair desfilando com as 
marcas que apareceram sendo usadas pelas 
doidivanas. O pior de tudo foi a decoradora 
setentona dizendo que o seu “Lulu” só toma 
água Perrier... Aí foi demais, duvido que 
alguém em sã consciência irá procurá-la, 
pois além de ser conhecida pelo seu extre-
mo mau gosto, a dita cuja passou o recibo 
de doida.

Só quero ver o que o Ministério da Fa-
zenda vai fazer com o Imposto de Renda 
dessas coitadas, aí sim o programa fará rir 
um grande número de brasileiros.  

Por Sylvia Romano. 
        Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano 

Consultores Associados.
São Paulo - Capital. 

E-mail: sylviaromano@uol.com.br

aRTiGO

Quero ver o imposto 
de renda delas
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Diante de uma pessoa com defici-
ência física ou motora, sensorial ou 
mental, as pessoas vivem sentimentos 
contraditórios: desde a repulsa até a 
compaixão. Tem sido assim ao longo 
da história. Perante os “diferentes”, 
as pessoas com deficiência, os que 
apresentam um problema de relacio-
namento social ou comportamental, 
as sociedades sempre viveram um 
misto de fascínio e rejeição. O grau de 
civilização de um povo pode ser medi-
do pela atenção que dedica aos mais 
fracos, aos mais frágeis, às pessoas 
com deficiência. Mas como se dedicar 
a uma realidade ignorada e rejeitada 
como uma condenação?

A busca da eliminação física das pes-
soas com deficiência existe desde os tem-
pos mais remotos e continua praticada 
hoje, tanto em contextos tribais como 
em “sociedades modernas”. O eugenis-
mo, as ideias de purificação e aperfeiço-
amento da espécie humana encontram 
defensores desde a Grécia Antiga, pas-
sando pelo nazismo, até o seio de alguns 
redutos da atual ciência genética. Para 
alguns, as pessoas com deficiência não 
deveriam ter direito à vida. E, apesar de 
proibidos no Brasil, os procedimentos de 
detecção de anomalias visando ao abor-
to têm sido tristemente assumidos por 
muitos casais, com ajuda de “profissio-
nais” da área de saúde.

Queremos lembrar, também, que, 
mesmo que todos nascessem “perfei-
tos”, as deficiências e as pessoas com 
deficiência continuariam uma reali-
dade social. Razões genéticas, enfer-

midades, pré-natais, acidentes de\e 
no trânsito, acidentes na concepção e 
no parto, não são as únicas formas de 
entrada no universo das deficiências. 
Quem vive muitos anos torna-se, pro-
gressivamente, uma pessoa com defici-
ência. Na meia-idade, muitos passam 
a usar óculos, pois se tornaram pesso-
as com deficiência visual.

E ser pessoa com deficiência, ter um 
familiar ou amigo nessa condição, não 
significa receber uma cruz, nem uma 
missão ou um castigo. É uma oportuni-
dade para ir a si mesmo, sem ser devo-
rado por ilusões de poder e saber.

Lembremos, ainda, que deficiência 
não é sinônimo de incapacidade. E que, 
cada vez mais, as pessoas com defici-
ência emergem como protagonistas de 
suas vidas e destinos, deixando de ser 
meros objetos de adornos residenciais.

Esperamos (ainda que utopicamen-
te) que a sociedade passe a olhar as 
pessoas com deficiência simplesmente 
como ser humano.

a pessoa com deficiência

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

análises Cotidianas

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

Tem-se discutido ultimamente, se o 
juiz pode ser levado a proceder erradamen-
te, culposa ou dolosamente, até por falta de 
conhecimento profundo da matéria posta 
para sua elevada apreciação.  Calandra, 
assim mesmo Calandra, que é desembarga-
dor e presidente da Associação Nacional do 
Magistrado entende que não. O juiz seria 
um ser superior, intocável, tal como Lula 
considerou Sarney. Pessoas acima de qual-
quer suspeita, insusceptíveis de errar, mais 
ainda, de avançar até chegar a praticar um 
ato de desonestidade. Em conseqüência, 
seriam intocáveis, totalmente distantes da 
possibilidade de terem seus atos examina-
dos pelo órgão que foi criado e é destinado 
exatamente, para fiscalizar o comporta-
mento do órgão do Poder Judiciário, cole-
tivos e singulares, de qualquer instância 
e que atende pelo nome de CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, atendendo aos 
anseios da cidadania, endereçado para a 
fiscalização judiciária.

Já tive a oportunidade de dizer nesta 
comuna, que o CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA, nasceu do clamor popular 
logo após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, que sempre buscou e, na 
ocasião, insistia com grande alarde, pela 
criação de um órgão fiscalizador das ativi-
dades dos juízes, fora das atividades exclu-
sivamente judicantes, dado que, para estas 
há os Tribunais, evidentemente. Ficou, 
destarte, satisfeita a busca popular endere-
çada para atender a fiscalização e punição 
(quando for o caso) dos órgãos judicantes.

Pois bem, na ocasião, chegaram os juris-
tas, à conclusão no sentido de que o texto cons-
titucional vigente, não oferecia possibilidade 
de sucesso jurídico, para a criação de órgão de 
tal natureza, de sorte que a sua criação não 
poderia prosperar frente ao seu indiscutível 
choque com o texto da Lei Maior.

Considerando, então que para tudo exis-
te uma solução ou um remédio, o Congresso 
Nacional percebendo a necessidade da cria-
ção de tal órgão fiscalizador, criou, através 
de emenda constitucional, que tomou o nº 
61, de 11 de novembro de 2009, composto de 
15 membros, assim: Presidente do STF, um 
ministro do STJ, um ministro do STS, um 
desembargador de Tribunal de Justiça, um 
juiz estadual, um juiz de Tribunal Regional 
Federal, um juiz federal, um juiz de tribu-
nal regional do trabalho, um juiz do trabalho 
um membro do Ministério Público da União, 
um membro do Ministério Público Estadu-
al, dois advogados, dois cidadãos de notável 
saber jurídico e reputação ilibada (at. 103-B, 
da CF seus parágrafos e alíneas) 

Consta, ainda da mencionada Emenda 
Constitucional, que passou a integrar o tex-
to da Lex Legum) – parágrafo 4º, inciso III 
– que constitui atribuição do CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, “Receber e co-
nhecer das reclamações contra membros ou 

órgão do Poder Judiciário, inclusive contra 
seus serviços auxiliares e órgãos prestado-
res dos serviços notariais e de registro que 
atuem por delegação do Poder Público ou 
oficializados, sem prejuízo da competência 
disciplinar e correicional dos tribunais, po-
dendo avocar processos disciplinares em 
curso e determinar a remoção, disponibili-
dade ou a aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo de servi-
ço e aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa.”  (art. 103-III).

Fica fora de dúvidas a competência do 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
para apurar faltas ocorridas no âmbito do 
Judiciário e aplicar a penalidade cabível, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, pe-
los demais órgãos fiscalizadores do próprio 
Judiciário e resultantes de suas investiga-
ções específicas.

É, pois, com extrema surpresa que le-
mos nos jornais recentes, o Senhor Calan-
dra ajuizar ação perante o STF procurando 
travar as atividades investigativas destina-
das a apurar faltas de juízes visando sua 
punição. O Senhor Calandra entende que 
juiz não pode ser investigado não pode ser 
punido. Juiz não seria homem criado por 
Deus como os demais mortais, mas seria 
o próprio Deus. Determinado bispo, detido 
pela Justiça Federal no aeroporto ao em-
barcar em seu jatinho, para apresentação 
das declarações, carimbo no passaporte e 
demais procedimentos pertinentes, recu-
sou-se dizendo ser intocável por ser repre-
sentante de Deus na terra. 

Vejo que existem deuses demais nesta 
terra, e não só, mas também seus represen-
tantes, todos, portanto, intocáveis, sem limi-
tes de seus atos, todos perfeitos e infalíveis.

Esse proceder fere frontalmente a 
Constituição que determina a igualdade de 
todos os cidadãos perante a lei, sem uma 
só exceção. Ora se todos os cidadãos estão 
sujeitos aos ditames, o juiz não pode cons-
tituir exceção como Sarney também não é 
exceção, ninguém é exceção, desde que a 
Constituição exista para ser respeitada por 
todos os cidadãos.

Registramos, apenas, que o repúdio às 
normas constitucionais não param aí: a 
pretensão judicialmente deduzida alcan-
ça pedido no sentido de estancar qualquer 
procedimento destinado a verificar a rea-
lidade da situação dos senhores juízes pe-
rante o Fisco. 

Imunidade total e irrestrita. Nada de 
Constituição Federal.

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.

Juiz de Direito erro 
passível de punição?

aRTiGO
ebc@britocunha.com.br
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O Código Civil, em seu artigo 1.660, 
enumera os bens comunicáveis no regime 
da comunhão parcial.

O referido dispositivo legal dispõe que, 
o regime da comunhão parcial de bens 
importa na comunicabilidade: dos bens 
adquiridos durante o casamento; dos 
bens adquiridos em decorrência de fato 
eventual; dos bens adquiridos por doação, 
herança ou legado, desde que em favor de 
ambos os cônjuges; das benfeitorias nos 
bens particulares de cada cônjuge; e, por 
fim, dos frutos da totalidade dos bens co-
muns e particulares de cada cônjuge.

Não são comunicáveis os bens adqui-
ridos anteriormente à constância do ca-
samento, ressalvadas as benfeitorias pro-
venientes desses bens particulares e seus 
frutos, que, conforme disposto nos incisos 
VI e V, passam a integrar o patrimônio 
comum dos cônjuges.

Passa Abranger, portanto, o resulta-
do, produto, lucro ou rendimento auferi-
do em conseqüência de uma situação pa-
trimonial determinada.

As participações societárias, quan-

do pré-existentes ao vínculo conjugal, 
correspondem a um desdobramento do 
capital individual do sócio, não sendo co-
municáveis ao seu cônjuge na comunhão 
parcial de bens.

Contudo, a mesma sorte não alcan-
ça aos frutos dessas participações, bem 
como aquelas adquiridas na constância 
do casamento mediante patrimônio co-
municável.

Nessa esteira, será necessário exami-
nar os tipos de rendimentos decorrentes 
de participações societárias para verificar 
se há ou não acréscimo patrimonial e, em 
conseqüência, comunicabilidade em cada 
um deles.

Pelo exposto é correto afirmar que, 
no regime de comunhão parcial de bens, 
o acréscimo patrimonial advindo da dis-
tribuição de lucros da sociedade incide 
na meação do cônjuge durante o período 
compreendido entre o casamento e a se-
paração de fato ou o falecimento.

Por Agilton Macêdo.
Bacharel em Direito. Itabuna – Bahia

DiReiTO CiViL

 agilton@uol.com.br 

prisão provisória cresceu 
944% em 20 anos

pagamento de precatórios

Regime da comunhão parcial 
de bens e comunicabilidade dos 
rendimentos de participações societárias

O Depen (Departamento Peniten-
ciário Nacional), por meio do seu sis-
tema integrado de informações (Info-
Pen), constatou, em junho de 2011, a 
existência de 513.802 presos em todo o 
país. Desse total, 56% (344.727 deten-
tos) eram presos definitivos, ou seja, já 
foram condenados por sentença tran-

sitada em julgado.
O restante, um total de 169.075 de-

tentos (ou 44% do total), tratavam-se 
de presos provisórios; aqueles que es-
tão encarcerados, mas ainda aguardam 
julgamento definitivo. Ou seja, quase 
metade da população carcerária atual 
constitui-se de presos provisórios.

O Supremo Tribunal Federal reco-
nheceu a repercussão geral de recurso 
do município de Cubatão (SP). A ques-
tão constitucional refere-se à possibi-
lidade, ou não, do regime especial de 

pagamento  de precatórios introduzi-
dos pela Emenda Constitucional 62, 
de 2009, ser aplicado aos precatórios 
expedidos antes de sua vigência. (Jor-
nal DCI)..

a favor do reajuste
A Associação dos Juízes Fede-

rais do Brasil vai recorrer da decisão 
do ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal, que 
mandou arquivar o pedido de reajus-
te salarial de 4,8% aos magistrados. 
O agravo regimental a ser interposto 
pela entidade nos próximos dias será 
analisado pelo plenário do STF. Rela-

tor do Mandado de Injunção coletivo 
impetrado pela Ajufe, Lewandowski 
entendeu que não houve a alegada 
omissão do Congresso na análise do 
projeto de lei apresentado pelo STF 
em agosto de 2011 prevendo o rea-
juste de 4,8% para todos os magistra-
dos. A notícia está no jornal Correio 
Braziliense.

Assunto muito discutido em todo o ter-
ritório baiano nos últimos dias é a questão 
da greve da Polícia Militar do Estado. 

Dentre as inúmeras vertentes e inte-
resses que norteiam a questão, pode-se 
extrair uma discussão jurídica, e até mes-
mo de cunho social, no que tange à (in)
constitucionalidade da greve deflagrada 
pela ASPRA – Associação de Policiais e 
Bombeiros da Bahia, segundo o enten-
dimento do Juiz da 6ª Vara da Fazenda 
Pública de Salvador, Ruy Almeida Brito, 
que argumentou que o policiamento é 
uma atividade indispensável e essencial 
à ordem jurídica e à segurança de todos.

Ocorre que, não obstante tal raciocí-
nio seja verdadeiro, é necessário ampliar 
os horizontes para analisar questões que 
vão muito além da “aparente” desobedi-
ência à lei supostamente cometida pelos 
Policiais grevistas.

A  decisão liminar prolatada pelo Juiz 
da 6º Vara atém-se ao fato de que, por se 
tratar de serviço essencial, os policiais 
não poderiam deixar de oferecer a devida 
segurança aos cidadãos, devendo retorna-
rem de imediato ao serviço, sob pena de 
multa à respectiva associação envolvida.

Fato bastante curioso quanto às dis-
cussões referentes ao assunto é a tenta-
tiva de conceder ao movimento grevista 
a aparência de uma desordem imotivada, 
como se as reivindicações da tropa fossem 
despropositadas e infundadas, o que não 
é verdade!

Quando da análise dos pleitos e rei-
vindicações da Aspra, o que se deveria le-
var em consideração, antes de se decidir 
pela ilegalidade do comando grevista, são 
outras inconstitucionalidades que são co-
metidas todos os dias contra estes mili-
tares, tanto nos treinamentos realizados 
aos alunos soldados, quando do ingresso 
na carreira, através de concurso público, 
quanto no exercício de suas profissões.

Talvez não seja de notório conheci-
mento público, mas estes PM’s que agora 
lutam para ver alguns de seus direitos 
garantidos e que arriscam as suas vidas 
todos os dias na tentativa de reprimir a 
bandidagem e estabelecer a ordem pú-
blica, muito já padeceram para chega-
rem até aqui. O “exemplar” treinamento 
concedido aos alunos soldados beira a 
brutalidade, e, mais que isso, gera o fla-
grante desrespeito a princípios basilares 
da Constituição Federal, como por exem-
plo, a ofensa ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, dentre tantos outros, (a 
exemplo o Art. 5º, III, CF/88, que diz: “III 

- ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante”), 
apenas para comprovar que aqui sim, 
desde o início de tudo, já existe a incons-
titucionalidade que permite a submissão 
destes militares a condições vexatórias 
e humilhantes antes mesmo de saírem 
para exercerem os seus papéis nas ruas.

A ideia que parte de uma elite tem de 
que o soldado é um indivíduo ignorante e 
bruto já é muito ultrapassada, havendo 
verdadeiros homens de bem, muitas ve-
zes com elevada graduação acadêmica, e 
que não se corrompem, apesar de o siste-
ma induzi-los a isso todos os dias. 

Dentre as reivindicações dos Policiais 
estão um reajuste de 17%, passando por 
incorporações de gratificação ao soldo 
(remuneração), regulamentação do paga-
mento de auxílio acidente, periculosidade 
e insalubridade, ou seja, nada além do 
que qualquer trabalhador necessita para 
prover com dignidade o sustento de suas 
famílias, já que a própria Constituição Fe-
deral determina no seu art. 7º, “IV - salá-
rio mínimo, fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender a suas neces-
sidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saú-
de, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódi-
cos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qual-
quer fim”.  E aqui cabe uma interpretação 
extensiva não somente ao salário mínimo 
fixado anualmente pelo governo, mas sim 
ao salário percebido por todo e qualquer 
trabalhador, civil ou militar, independen-
temente de ser o mínimo estabelecido em 
lei ou não, devendo este atender sempre 
a todas estas necessidades constitucional-
mente reconhecidas. 

Por fim, tema que permitiria uma dis-
cussão quase que infindável e que, como 
salientado no início deste artigo, envolve 
muitas questões e interesses, a verdade é 
que antes de ser declarada ilegal ou até 
mesmo inconstitucional, a greve da Polí-
cia Militar da Bahia deve ser levada a sé-
rio pelos órgãos competentes, bem como 
analisada sob o prisma de que a greve 
está sendo gerada a partir de uma série 
de inconstitucionalidades preexistentes e 
não o sentido inverso, ou seja, o de que a 
greve é que estaria gerando uma incons-
titucionalidade. 

Por Silvana Gomes da Silva.
Advogada. Conciliadora do Juizado Especial Cível de Ita-
buna-Ba. Pós-graduada em Direito do Trabalho e Proces-

sual do Trabalho. Itabuna – Bahia.

a inconstitucionalidade 
face da (in) Constitucionalidade 
da greve da pM na Bahia

aRTiGO
silvana.advogada@yahoo.com.br 
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1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, 

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

32 - Sempre que compareceres à audiência ou Tri-
bunal para participar de atos processuais, faze-o com o 
pleno conhecimento da causa patrocinada e do direito 
a ser defendido.

33 - Advogados novos, recém inscritos na OAB, co-
mumente assumem e introjetam as comoções e os inte-
resses dos clientes como se fossem seus, com ele se con-
fundindo, esquecendo de que é apenas seu procurador, 
contratado para defendê-los.

34 - Sem prejuízo do espírito crítico, da firmeza e 
vigor da exposição dos fatos e das medidas judiciais a 
serem tomadas, manda a ética que o jovem advogado 
seja reverente com o magistrado e a ele se refira, tal 
como ao patrono da parte contrária, em termos urba-
nos, abstendo-se de alusões pessoais a um e outro, sal-
vo as de caráter respeitoso e elogioso.

35 - Profissional principiante, procura ter cuidado, 
tato, habilidade em seus contatos com o juiz, no desem-
penho de teu ofício. Mesmo que o advogado mantenha 
relações pessoais ou familiares com o magistrado, ainda 
que tenha sido colega ou amigo de bancos acadêmicos, 
se encontrem com freqüência em reuniões sociais, em 
audiências. Mas, sob pena de causar constrangimento, 
dar ensejo a maledicência e ser mal interpretado, não 
queira se mostrar intimo do julgador, este certamente, 
não quererá deixar transparecer que sofre, em sua con-
duta e decisões, influência de sua amizade.

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

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

O Judiciário vem desempenhan-
do um papel de grande relevância 
na concessão de direitos aos casais 
homossexuais. Analisando decisões 
proferidas pelos vários tribunais 
do país percebemos que são nítidos 
os avanços e vitórias do segmento 
GLBT. 

A Justiça já concedeu, em diver-
sas decisões, o direito de os homos-
sexuais adotarem crianças, à união 
estável, à herança deixada por par-
ceiro falecido, de inclusão

de companheiros como benefi-
ciários do INSS (por morte ou re-
clusão do companheiro), além de 
conceder vistos de permanência no 
Brasil para aqueles estrangeiros 
que pretendem residir aqui com 
seu companheiro brasileiro.

Não existem leis que mencio-
nem os direitos dos homossexuais. 
O que se menciona nelas é que para 
a existência de uma união estável, 
de uma entidade familiar, é preciso 
a existência de um homem e uma 
mulher. Mas, todas essas argumen-
tações caem por terra quando lemos 
o que diz a Constituição Federal de 
nosso país, que garante a todos os 
cidadãos o direito à igualdade, li-
berdade, privacidade e dignidade.

A adoção entre casais homos-
sexuais já se tornou realidade, por 
exemplo. De dezembro de 2005 a 
junho de 2006, a Justiça concedeu 
direito à adoção por casais homos-
sexuais no Rio Grande do Sul e no 
Rio de Janeiro. Não são possíveis 

estatísticas precisas a respeito, já 
que muitas dessas ações correm em 
segredo de justiça, não vindo, por-
tanto, a conhecimento público. Em 
quatro meses, foram deferidos três 
pedidos de adoção por casais forma-
dos por pessoas do mesmo sexo.

Em dezembro do ano passado, 
o STJ determinou que companhei-
ro de funcionário público recebesse 
pensão previdenciária pela morte 
de seu parceiro. De lá para cá, ou 
seja, nos últimos seis meses, deci-
sões com esse mesmo entendimen-
to foram proferidas pelo Supremo, 
Justiça Federal do Rio Grande do 
Norte, TRF da 2ª Região (Rio de Ja-
neiro e Espírito Santo) e TJ de San-
ta Catarina. 

  Em decisão recente, um casal 
de mulheres homossexuais conse-
guiu na Justiça que o Estado de 
Minas Gerais inclua uma como be-
neficiária da outra em um plano de 
saúde pública oferecido por um ór-
gão público. 

Outra decisão que reflete uma 
grande vitória é a determinação 
do Ministério da Justiça de liberar 
cenas de beijos entre homossexu-
ais exibidas pela TV em qualquer 
horário, apesar de o assunto ainda 
ser um tabu em grandes redes de 
televisão. O Ministério da Justiça é 
o órgão responsável pela classifica-
ção indicativa dos programas. Em 
despacho recente, o ministério clas-
sificou como livres (qualquer horá-
rio) as eventuais edições gays do 

“Beija Sapo”, programa de namoros 
apresentado por Daniella Cicarelli 
na MTV.

 Em todos os casos acima, de-
vemos esclarecer, foi fundamental 
provar a existência de uma vida em 
comum entre os parceiros do mes-
mo sexo. Existem medidas preven-
tivas que podem ser adotadas para 
que se faça tal prova: contratos de 
parceria civil, conversão desses con-
tratos em escrituras públicas e tes-
tamentos. Com essas providências, 
a caracterização de uma “união es-
tável” entre os parceiros torna-se 
mais fácil. Já não será necessário 
buscar tantas outras provas diante 
de tais documentos ¬ contrato/es-
critura e testamentos.

 Quanto maior for o número de 
pedidos feitos por casais homos-
sexuais ao Judiciário, maiores as 
chances de termos decisões favorá-
veis e direitos reconhecidos e conce-
didos. São vitórias como essas que 
impulsionam o Poder Legislativo, 
até que chegue o momento tão es-
perado de tornarem-se leis, a tocar 
projetos que permitam, no mínimo, 
que seja estabelecida uma parceria 
civil entre esses casais. Enquanto 
isso, vamos contando com a inesti-
mável colaboração do corajoso Po-
der Judiciário.

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.

a causa homossexual 
e o Judiciário 

E-mail: Sylvia@smma.adv.br

“Para modificar a realidade jurídica em que vivemos
é necessário, antes de tudo, conhecê-la”.

Marcelo Novelino

Esclarecedora e excelente a entrevista com a presiden-
te do Lions Clube de Itabuna – Grapíuna, Ivone Gouveia. 
A equipe de redação do Direitos está de parabéns por nos 
oportunizar o contato com esta importante instituição.

Selma Lins. Comerciária, Itabuna – Bahia

 Fiquei encantada com as poesias “Perdoa 
essa mulher” e “Teu Natal”, dos poetas itabunene-
ses, Lucrécia Rocha e Wagner Alberttson. As poesias 
deles dois a cada edição do jornal Direitos me sur-
preendem.

Claudiane Castro. Advogada, Camaçari - Bahia

O jornal Direitos está de parabéns, pois 
a cada mês dar a chance de as pessoas que 
militam nas hostes jurídicas manterem-se 
informados sobre as principais mudanças 
nessa seara. É realmente uma forma do ope-
rador do direito manter-se atualizado.

Caio Marcos. Advogado, Salvador – Bahia.
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PECs dos Recursos e do CNJ 
terão prioridade de votação

Em 2012, a PECs dos Re-
cursos e do Conselho Nacional 
de Justiça serão prioridade de 
votação na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. 
O compromisso foi firmado pelo 
presidente do grupo, senador 
Eunício Oliveira (PMDB-CE), 
que atendeu ao pedido dos se-
nadores Aloysio Nunes Ferreira 
(foto) PSDB-SP, e Demóstenes 
Torres (DEM-GO). As matérias 
devem entrar em pauta logo de-
pois do carnaval. 

Aloysio Nunes, relator da 
PEC dos Recursos, de 2011, 
acredita que a proposta vai atri-
buir maior eficácia às decisões 
dos tribunais de segunda ins-
tância. “Essa PEC visa dar a 
esses tribunais maior poder de 
dirimir conflitos resultantes da 
aplicação da lei, determinando 
que a coisa julgada ocorre após 
intervenção do segundo grau de 
jurisdição”, opinou.

A audiência que orienta a 
votação da PEC do CNJ foi mar-
cada para 28 de fevereiro, às 14 
horas. Requerimentos apresen-
tados por Demóstenes e Vital do 

Rêgo (PMDB-PB) devem trazer 
ao debate a ministra do STJ e 
corregedora nacional de Jus-
tiça Eliana Calmon, que abriu 
polêmica com a Associação de 
Magistrados Brasileiros ao de-
terminar a investigação da mo-
vimentação bancária de juízes e 
servidores do Judiciário.

O senador Pedro Taques 
(PDT-MT), que preside a Sub-
comissão Permanente de Se-

gurança Pública, pediu debate 
aprofundados sobre a situação 
das polícias no país. “A Consti-
tuição proíbe expressamente a 
greve nas polícias. Esse é um as-
sunto de Estado que precisa ser 
debatido, mas nós ainda não es-
tamos dando a amplitude devi-
da. Nós já reunimos os projetos 
que tratam da questão para que 
tenham andamento”, justificou. 
(Agência do Senado)

Tribunal Federal decidiu 
manter regras do Conselho 

Nacional de Justiça

Por 6 votos a 5, o Supre-
mo Tribunal Federal decidiu 
manter regras do Conselho 
Nacional de Justiça que es-
tabeleciam ritos a serem 
cumpridos pelos tribunais 
locais nos julgamentos ad-
ministrativos contra seus 
magistrados, como o limite 
de 140 dias para a duração 
de todo processo disciplinar 
ou prazo de 15 dias para 

que o investigado apresen-
te defesa prévia, informam 
os jornais O Globo, Valor 
Econômico, DCI e Folha de 
S.Paulo. Com a decisão, os 
ministros terminaram a 
análise de uma liminar em 
ação proposta pela Associa-
ção dos Magistrados Brasi-
leiros, que questionou diver-
sos pontos da Resolução 135 
do conselho. 
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