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DIREITOS - O que é uma acade-
mia de letras?

José Carlos Oliveira - Academia de 
Letras é uma instituição de cunho literá-
rio e lingüístico, que reúne uma quantida-
de limitada de membros efetivos, 
numa tradição iniciada no Século 
XVII com a Academia Francesa.  
Quanto ao termo academia, este 
remonta à Academia de Platão, 
escola fundada pelo célebre fi ló-
sofo grego nos jardins da casa an-
teriormente pertencente ao herói 
grego Akademus, daí o nome 
academia.  Naquela academia buscava-
se o saber pelo questionamento e pelo 
debate. Foi com esta idéia de debate que 
surgiram diversas instituições literárias 
na França, nas décadas de 1620 e 1630, 
consolidando-se na matriarca das agre-
miações literárias, a Academia Francesa, 

criada por Richelieu em 1635. 

DIREITOS - De quantos acadêmi-
cos compõe-se a Academia Grapiúna 
de Letras – AGRAL e por que cada 

cadeira tem que ter um patrono?

JCO - A AGRAL compõe-se de 40 
membros efetivos e perpétuos. Este nu-
mero é adotado por todas as academias 
de letras, que se espelham na Academia 
Francesa que, desde sua criação, somen-

te possui 40 membros, cada qual ocupan-
do uma cadeira, e cada cadeira com um 
patrono de destaque, já falecido. 

DIREITOS - Como se procederá 
a sucessão dos membros da 
ACADEMIA GRAPIÚNA DE 
LETRAS?

JCO - Como ocorre na Aca-
demia Francesa e nas demais 
academias de letras, o cargo de 
acadêmico é vitalício. Assim a 
sucessão dar-se-á-se apenas pela 

morte do ocupante da cadeira. Uma vez for-
malizadas as candidaturas à cadeira vazia, 
os acadêmicos, em sessão ordinária, mani-
festam a vontade de receber o novo confra-
de, elegendo-o através do voto secreto.

DIREITOS - Como é empossado o 
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novo confrade sucessor?
JCO - O eleito toma posse em ses-

são solene. Em seu discurso de posse é 
de praxe evocar seu antecessor e os de-
mais ocupantes da cadeira para a qual 
foi eleito. Em seguida assina o livro de 
posse e recebe das mãos de dois outros 
acadêmicos, seu colar, diploma e seu pe-
lerine.  Prossegue a cerimônia com um 
discurso de recepção ao novo imortal, 
proferido por um confrade,  com referên-
cia aos méritos do novo acadêmico. 

DIREITOS - Por que o título de 
imortal ao membro da Academia de 
Letras?

JCO - Porque, desde a criação da 
Academia Francesa, que suas quarenta 
cadeiras, numeradas sequencialmente 
e sem grau diferenciador entre si, con-
têm a inscrição “À l’immortalité” (“para 
a imortalidade”).

DIREITOS - A AGRAL já está com 
se quadro de acadêmicos completo?

JCO - Não. Tomarão posse cerca de 
35 acadêmicos, eleitos por sua Diretoria.  
Os demais também tomarão posse pos-
teriormente, em quantas sessões solenes 
forem necessárias, até completar-se o 
número de 40.

DIREITOS – Quem é o patrono da 
AGRAL?

JCO – O escolhido em eleição demo-
crática e secreta o escritor itabunense 
Jorge Amado, que neste ano está se co-
memorando o ano do centenário de seu 
nascimento.

DIREITOS – Para quando está 
marcada a solenidade de posse da 
primeira Academia de Letras de Ita-
buna, Agral?

JCO – Está marcada para o próximo 
dia 27/03, às 19h no Salão nobre da Loja 
Maçônica 28 de julho, centro de Itabu-
na. Nesta noite teremos o acadêmico-
fundador Vercil Rodrigues, ocupante da 
cadeira número 1, proferindo uma pales-
tra sobre vida e obra do escritor baiano 
Jorge Amado, bem como o jornalista Ra-
miro com a mensagem de saudação aos 
imortais.

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS é o ad-
vogado José Carlos Oliveira um fundadores e atual Te-
soureiro da Academia Grapiúna de Letras, primeira do 

gênero na cidade.
Ele cursou Direito na faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), advogado atuante e que no período de 
1976 - 1994 trabalhou no Ministério do Trabalho e Emprego 
como Inspetor do Trabalho, Subdelegado do Trabalho em Itabu-
na, sendo aposentado como Auditor Fiscal.
É Membro-fundador da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), 
onde foi eleito pelos seus pares para a função de Tesoureiro; fun-
dou as Academias Maçônica de Letras Ciências e Artes da Re-
gião Grapiúna (AMALCARG) e da Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA).

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS é o ad-
vogado José Carlos Oliveira um fundadores e atual Te-

Buscamos  o saber 
pelo questionamento 
e pelo debate

“A AGRAL compõe-se 
de 40 membros efetivos e 
perpétuos. Este numero é 
adotado por todas as academias 
de letras, que se espelham 
na Academia Francesa”

Entrevista com 

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA  
– Fundador e tesoureiro da Academia 
Grapiúna de Letras - AGRAL
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Previdência complementar precisa de debate maior

Câmara aprova criação
de 20 varas trabalhistas

O Plenário da Câmara dos Deputa-
dos aprovou na quinta-feira (22/3), em 
sessão extraordinária, mais três projetos 
de lei do Tribunal Superior do Trabalho. 
Os PLs criam 20 varas trabalhistas em 
municípios do Ceará, de Santa Catarina, 
do Pará e do Amapá; 20 cargos de juiz do 
trabalho, 160 de analista judiciário e 80 
de técnico judiciário, além de 139 funções 
comissionadas e 16 cargos em comissão 
no quadro de pessoal dos respectivos tri-
bunais regionais do trabalho. 

Livro coordenado 
pelo ministro 

Luiz Fux é lançado

STF arquiva 
ação contra 

cotas em 
universidades 

do RJ

CNJ vai discutir 
PJe com órgãos 
do Judiciário



1º Caderno
02

www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 38 - SUL DA BAHIA - De 20 de março a 20 de abril de 2012 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

O DIREITOS é publicado pela DIREITOS EDITORIA E PUBLICIDADE LTDA, 
sob o CNPJ  de  Nº 11.463.667/0001-47 e Inscrição Municipal de Nº 18.506

Endereço: Rua Santa Rita, 169, 1º Andar, São Caetano, Itabuna – Bahia, CEP 45.607-125 
Diretor-Editor: Vercil Rodrigues (vercil@jornaldireitos.com.br)
Jornalista Responsável: Joselito dos Reis Santos - DRT/BA Nº. 113 
Diagramação e Execução Gráfica: Arnold Coelho          -           Revisão: Viviane Teixeira Rodrigues.
Reportagem: João Batista de Paula – DRT/BA Nº 205
Deptº. de Marketing e Publicidade/Venda: V.A. Produção/Rodrigues (73) 9134 5375.
Conselho Editorial: Mateus Maurício Santos e Giovani G. de Albuquerque.
Departamento Jurídico: Drª. Veronice Santos da Silva – OAB/BA. Nº. 12.068 
e Drº Jackson Ferreira de Matos – OAB/BA. Nº. 15.065
Circulação: Itabuna - Ilhéus e Sul, Extremo e Baixo Sul da Bahia, Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Vitória da Conquista, 
Teixeira de Freitas, Eunapólis, Itamarajú, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Barreiras.
Responsável pela Distribuição em Itabuna/BA.: Angélica S. da Silva (73) 8106 9737.
Responsável pela Distribuição em Ilhéus/BA.: J. R. Distribuidor (73) 3613 5363

Críticas, sugestões e postar artigos: direitos@jornaldireitos.com.br e vercil@jornaldireitos.com.br  
Tiragem: 6.000 exemplares mensais.            -          Edições Anteriores: R$ 5,00

 * Todos os artigos contidos neste Jornal são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores

Home Page: http://www.jornaldireitos.com.br       E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 
Telefones: (73) 9134 5375 e 9131 7932

DECISÕES

O ministro Celso de Mello 
(foto), do Supremo Tribunal Fe-
deral, arquivou, na semana pas-
sada, ação contra lei do Rio de 
Janeiro que institui cotas para 
negros em universidades públi-
cas fluminenses. A ação não che-
gou a ser analisada no mérito e 
foi descartada porque a lei em 
questão, de 2003, foi substituída 
por uma mais recente, de 2008.

Ao tomar a decisão, Celso de 
Mello lembrou que o assunto das 
cotas não está encerrado, já que 
há pelo menos outras três ações 
sobre o mesmo tema tramitando 
no STF. Uma delas, de autoria 
do DEM, questiona o sistema de 
cotas aplicado em instituições 
do país, em especial na Univer-
sidade de Brasília (UnB).

A ação que foi arquivada foi 
ajuizada em 2004 pela Confede-

ração Nacional dos Estabeleci-
mentos de Ensino (Confenen). A 
entidade discordava da lei que 
reservava 45% das vagas em 
universidades públicas estadu-
ais do Rio para estudantes ca-
rentes, sendo 20% para negros, 
20% para estudantes da rede 

pública de ensino estadual e 5% 
para pessoas com deficiências e 
integrantes de minorias étnicas.

Segundo a Confenen, a lei 
discriminava estudantes de colé-
gios públicos de outros estados, 
assim como os candidatos caren-
tes das escolas particulares e os 
candidatos pobres que não eram 
negros. Outro argumento usado 
para atacar a lei é que apenas 
a União pode legislar sobre di-
retrizes e bases para a educação 
nacional.

Para impedir o julgamento 
do caso, o Ministério Público su-
geriu que as entidades interessa-
das se engajassem na aprovação 
de outra norma semelhante para 
substituí-la. A nova lei foi apro-
vada em 2008 sem a limitação 
das vagas para a rede pública do 
Rio de Janeiro. (Agência Brasil). 

STF arquiva ação contra 
cotas em universidades do RJ

Revisão do INSS prescreve em 10 anos
O prazo de decadência para a revisão de um be-

nefício do INSS é de 10 anos. E, mais: para os be-
nefícios concedidos antes de 1997, a contagem do 
prazo de prescrição se dá partir daquele ano, sob o 
entendimento de que a Lei que determina o prazo de 
decadência não pode ter aplicação retroativa. O en-
tendimento é da 1ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça ao julgar o Recurso Especial 1.303.988 - PE

A decisão diverge de posição adotada anterior-
mente pelo tribunal. De acordo com o antigo en-
tendimento do STJr, para os benefícios concedidos 
até 1997, não haveria prazo de decadência já que 
a Lei 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdên-
cia Social), não previa normativa de prazo de de-
cadência do direito ou da ação de revisão do ato 
concessivo de benefício previdenciário.

Advogada espertíssima 
Uma advogada vai entrando em um motel com seu aman-

te, quando vê de repente que seu marido vem saindo com uma 
mulher.

Ai ela grita: - Ahàààààà!!! Maaaaaaldiiiiiiiiito!!! Cafagee-
eeste! Cachorroooooo!!! Bem que me avisaram!!!!! Te peguei, 
seu sem vergonha!!!!! Eu trouxe até.... uma testemunha!!!!!

ARTIGO

A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 270/08 
busca corrigir uma distorção 
ocorrida com relação à aposen-
tadoria por invalidez perma-
nente ao servidor que tenha in-
gressado no serviço público até 
o dia 16 de dezembro de 1998. 
Isso porque com a promulgação 
da EC 41/2003 foi excluída a in-
tegralidade de seu pagamento, 
com a instituição de proventos 
proporcionais ao tempo de con-
tribuição, exceto se decorrente 
de acidente em serviço, molés-
tia profissional ou doença grave 
contagiosa ou incurável listada 
em lei.

Portanto, a aprovação da 
referida PEC devolverá aos ser-
vidores o direito que foi indevi-
damente suprimido. Importante 
lembrar que retornará aos inte-
ressados também a garantia da 
paridade de reajuste com os car-
gos da ativa, que atingirá não só 
os servidores aposentados como 
também seus dependentes, por 
meio do recebimento do benefí-
cio de pensão por morte.

Com relação aos efeitos fi-
nanceiros no caso da aprovação 
da PEC 270/08, que resultará 
na correção da distorção ocorri-
da, a revisão deveria retroagir 
para alcançar o momento em 
que cada servidor se aposen-
tou na condição de invalidez 
permanente. Isto porque se for 
considerada apenas a data de 
promulgação da futura emen-
da constitucional, existirá um 
grande período em que os servi-
dores foram prejudicados e não 

serão ressarcidos. Não é demais 
lembrar que com a supressão da 
garantia da aposentadoria por 
invalidez permanente ocorreu 
violação ao direito adquirido 
deste grupo de servidores.

Por outro lado, não pode fi-
car fora de análise o aspecto 
social da situação. Temos que 
considerar que com a invalidez 
permanente, a vida de um in-
divíduo é totalmente modifica-
da e dificultada e os momentos 
que se seguem são por demais 
delicados. O seu afastamento 
do serviço não é optativo, mas 
sim compulsório por absoluta 
impossibilidade de continuidade 
de suas atividades profissionais. 
E também é neste momento da 
vida que o aspecto financeiro se 
torna mais necessário e premen-
te. Portanto, não tem o mínimo 
cabimento que exatamente nes-
te estágio em que o servidor uti-
liza mais recursos financeiros 
para seu tratamento médico (re-
médios, internações, etc.), seja 
suprimido o valor que recebia se 
estivesse na ativa.

Portanto, a aprovação da 
PEC 270/08 será uma medida 
de justiça para os servidores que 
ingressaram no serviço públi-
co até 15 de dezembro de 1998, 
data anterior à Emenda Consti-
tucional nº 20, já que seu efeito 
será devolver estas garantias 
que nunca deveriam ter sido ex-
cluídas. 

Por Maria Cristina Lapenta.
Advogada de Direito Administrativo e sócia do 

escritório Innocenti Advogados Associados. 
São Paulo, Capital.

Nova PEC da 
aposentadoria por
invalidez corrige distorção

cristina.lapenta@innocenti.com.br
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No dia 28/02/2012, com o voto de 318 
Deputados Federais, foi aprovado, no ple-
nário da Câmara dos Deputados, o Projeto 
de Lei 1.992, de 2007, que cria o Fundo de 
Previdência Complementar dos Servidores 
Públicos - FUNPRESP. O projeto agora vai 
ao Senado para discussão e votação.

O destacado projeto prevê que os be-
nefícios previdenciários pagos pelo Regi-
me Próprio de Previdência Social - RPPS 
serão limitados ao teto do Regime Geral 
de Previdência Social - RGPS, isto, para 
aqueles servidores públicos de cargos 
efetivo que ingressarem após o funciona-
mento do novo regime previdenciário.

A proposta original do PL previa a 
criação de um fundo único de previdência 
complementar no âmbito da União, mas o 
texto aprovado na Câmara dos Deputados 

prevê a criação de fundo para cada Poder 
(Executivo, Legislativo e Judiciário).

Decerto que o projeto é polêmico, 
atraindo a atenção de diversas lideran-
ças dos servidores públicos, que se põem 
contra a sua aprovação. Mas uma coisa 
é possível concluir logo de início: faltou 
mais debate. Infelizmente, a votação foi 
realizada sem a necessária e aprofun-
dada discussão com os principais atores 
interessados, os servidores públicos, e 
com a sociedade brasileira. Muita coisa 
foi dita acerca da previdência dos servi-
dores públicos, que foram, praticamente, 
responsabilizados pelo “rombo” da previ-
dência, sem que, ao mesmo tempo, fosse 
trazida à baila a verdade dos fatos, os re-
ais fatores que levaram a previdência do 
setor público à situação atual.

Previdência complementar 
precisa de debate maior

Mudança permite Varas do 
Trabalho específicas

O Plenário do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT) alterou 
na última sexta-feira (23/03) a Resolu-
ção 63/2010, que padroniza a estrutura 
organizacional e de pessoal da Justiça 
do Trabalho. A introdução de dois pará-
grafos no artigo 9o, até então parágra-
fo único, permite a criação de Varas do 
Trabalho destinadas à especialização 
em acidente de trabalho e em execuções 
fiscais.

Antes da mudança, o artigo fixa-
va critérios para a criação de Varas 
do Trabalho em localidades que já dis-
punham de uma ou mais unidades da 
Justiça do Trabalho, e condicionava a 
criação de nova vara à existência de 

média igual ou superior a 1.500 pro-
cessos recebidos anualmente pelas 
unidades existentes, nos últimos três 
anos. Agora, a média para Varas de 
Acidentes de Trabalho é de 700 pro-
cessos. Já para varas especializadas 
em execuções fiscais, o número médio 
sobe para 2.500.

Outro parágrafo introduzido no 
mesmo artigo permite que o CSJT re-
lativize os critérios ali estabelecidos 
quanto à análise das peculiaridades do 
caso concreto o exigir, “com vistas à in-
teriorização da Justiça do Trabalho, à 
garantia do acesso à Justiça e ao impe-
rativo da ampliação da cidadania”.  

(Agência Brasi)l.

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema 
Direito Previdenciário para Dr. Marcos Conrado, 

encaminhar para E-mail:  direitos@jornaldireitos.com.br

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

01. - Estou afastado em gozo 
de auxílio-doença e durante este 
período ajuizei ação contra mi-
nha empregadora pedindo in-
tegração de salário pagos “por 
fora” e reflexão disto sobre o 
FGTS e o recolhimento das con-
tribuições previdenciárias. Po-
deria solicitar que o INSS, após 
a decisão judicial, também atu-
alizasse a base de cálculo do au-
xílio-doença que estou receben-
do e de outros benefícios de que 
posso vir a destinatário? Milton 
Guimarães.

Sim. Uma vez obtida a sentença 
no juízo trabalhista  reconhecendo a 
existência de pagamento por fora, e, 
por consequência, condenado a em-
presa a integrar o valor “por fora” à 
remuneração e a recolher as contri-
buições previdenciárias sobre tal va-
lor, o empregado pode e deve postular 
uma revisão do benefício, apresen-
tando, para tanto, cópia da sentença 
do juízo trabalhista. Em tempo: o pe-
dido só produzirá efeito se a sentença 
houver transitado em julgado.  

02- Minha mãe, que sempre 
se dedicou ao lar, completa em 

2010 os seus 60 (sessenta) anos. 
Há alguma possibilidade de ela 
conquistar a aposentadoria? Gi-
devaldo Santos.

Depende. O simples fato de haver 
se dedicado ao lar de forma ininter-
rupta e ou de completar a idade de 
60 anos não conferirá à sua genito-
ra nenhum benefício previdenciário, 
pois a Previdência Social tem cará-
ter contributivo. Melhor dizendo, 
para fazer jus a qualquer dos bene-
fícios previdenciários – auxílio do-
ença, aposentadoria por invalidez, 
aposentadoria por idade, etc., - ne-
cessário será que a pessoa contribua 
por um tempo mínimo (tempo de ca-
rência) que no caso de aposentado-
ria por idade é exigido um mínimo 
de 180 contribuições e idade igual ou 
superior a 60 anos para mulher e 65 
anos para o homem. Em se tratan-
do de rurícolas o tempo será de 55 
anos para mulher e 60 anos para o 
homem.

Por Marcos Conrado. 
Advogado, Especialista em Direito 

Previdenciário; Diretor Fundador da Marcos Conrado – 
Advocacia & Consultoria  e membro da Academia de Letras 

Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) 
– Itabuna – Bahia.

ARTIGO

No dia 08 de março passado, comemo-
rou – se o dia internacional da mulher. 
Não é uma simples e merecida homena-
gem à mulher, às suas vitórias, ao seu 
sucesso, como pode parecer. Trata-se de 
comemorar um importantíssimo ato de-
mocrático, para cuja concretização encon-
tra-se várias vitimas, incluindo prisões e 
morte e pensa – se como é difícil e, sobre-
tudo doloroso alcançar – se a democracia, 
qualquer ato democrático.  

É um indiscutível contra senso, faze-
rem-se tantos sacrifícios em um país que 
se proclama de governo democrático como 
sempre propalou se e ainda se propala, 
serem os Estados Unidos da América do 
Norte, para que se cumpram os princípios 
da democracia. Um simples ato de votar, 
de escolher seus governantes, norma ba-
silar da democracia, provocou prisões, 
torturas e mortes.

Lembra a idade antiga , quando as 
mulheres sequer eram recenseadas, con-
tadas como gente. Quando a Bíblia que 
havia tantas pessoas em determinado 
evento, referia-se à quantidade de ho-
mens. Não de pessoas, realmente, pois a 
mulheres não ingressavam na contagem.

Destarte, o Dia Internacional da 
Mulher. Não é, na realidade, uma sim-
ples e merecida homenagem à mulher, 
mas a lembrança de um dia histórico, 
importante para a democracia, para a 
humanidade, enfim, um registro histó-
rico de alta relevância, conquistado com 
“trabalho duro, sangue suor e lágrimas”, 
nas inesquecíveis palavras de Winston 
Churchil. 

Por tais motivos aqui relembrados 
palidamente, é um dia que jamais pode-
rá ser esquecido, mas lembrado e relem-
brado com mais vigor pelo seu significado 
democrático.

Não se pode deixar de lado que a mu-
lher e toda a comunidade souberam apro-
veitar a vitória democrática feminina, e 
cresceu e cresce a cada dia em todos os 
ramos de atividade, seja profissional, po-
lítica, social, cultural.

No Brasil mulher ainda não foi che-

fe do Poder Legislativo, mas, certamen-
te não demorará chegar lá. E que não 
demore mesmo, porque, lembrando as 
palavras do ilustre Deputado Federal 
Tiririca, “Pior do que está, não fica”, 
bastando lembrar as atitudes tomadas 
pela Presidenta brasileira, expulsando 
os ladrões do tempo republicado e, sa-
bemos todos nós, que mais não faz em 
razão das atividades de bastidores pro-
tecionista. 

Louvemos, pois, a coragem da mulher 
lutadora, democrática e vitoriosa.

Todavia, ainda falta muito para que 
a mulher alcance a plenitude dos seus di-
reitos.

Constata-se que a remuneração paga 
à mulher que desempenha o mesmo tra-
balho que o homem, no mesmo local, na 
mesma empresa, é bem menor do que o 
que é pago ao homem. Então cogita-se no 
Congresso Nacional de uma lei que impe-
ça este desequilíbrio.

Ora, lei que determina o pagamento 
de igual salário para trabalho igual, já 
existe (era. 461 caput da CLT). Portanto, 
na prática, é necessário tão somente inse-
rir um parágrafo que diga que “quando a 
reclamante for mulher, esta fica dispen-
sada da exigência dos requisitos previs-
tos no parágrafo primeiro deste artigo”

Nem se alegue a questão da diversida-
de de tratamento em razão de sexo, posto 
que já a cabeça do artigo afasta qualquer 
discussão a respeito do tratamento dife-
renciado entre homem e mulher. Outro 
tanto faz a Constituição Federal. 

Entendemos, pois, que é bem fácil o 
afastamento da diferença de tratamen-
to entre homem e mulher no trabalho. 
Com nosso Congresso Nacional, contudo, 
quem sabe?... 

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado e Conselheiro Vitalício da OAB/BA; Membros dos 

Institutos dos advogados da Bahia e Brasileiro; Presiden-
te 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.

A mulher, a CLT 
e a Constituição

ebc@britocunha.com.br

Arnaldo 
Faria de Sá 
(PTB-SP), o 
deputado 
que mais 
apresentou 
emendas ao 
PL 1992/07
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Livro coordenado 
pelo ministro 

Luiz Fux é lançado
Será lan-

çado, na pró-
xima quarta-
feira (28/3), o 
livro Jurisdição 
Constitucional 
— Democracia 
e Direitos Fun-
damentais, co-
ordenado pelo 
ministro Luiz 
Fux, do Supre-
mo Tribunal 
Federal. O lan-
çamento acon-
tece às 18h30, 
na Biblioteca 
Ministros Victor 
Nunes Leal, lo-
calizada no Ane-
xo II, do STF, 
em Brasília.

“O livro é uma sínte-
se dessa experiência, na 
medida em que alguns 
casos foram pinçados 
com o objetivo de des-
pertar e aprofundar a 
atenção para a riqueza 
do ano judiciário não só 
a tantos quantos se de-
dicam ao Direito Cons-
titucional, mas também 
àqueles que nutrem 
os seus conhecimentos 

para inúmeras finalida-
des, colacionando os vo-
tos emblemáticos e nor-
teadores de uma nova 
cultura constitucional”, 
afirma o ministro.

Além de Fux, a obra 
tem como autores Bruno 
Vinícius da Rós Bodart, 
Felipe Derbli, Guilher-
me Jales Sokal, Gustavo 
Direito, Marcos Paulo 
Loures Meneses e Valter 
Shuenquener de Araújo.

 (Ascom do STF).
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Ponto comercial é o local onde 
se encontra o estabelecimento co-
mercial, isto é, o lugar em que o co-
merciante explora habitualmente 
as suas atividades. Em alguns seg-
mentos empresariais o ponto co-
mercial é, senão o mais importante, 
um dos elementos formadores do 
fundo de comércio que possui valor 
patrimonial muito significativo, 
juntamente com a marca, clientela, 
entre outros. Diante deste quadro, 
natural que as redes de franquia, 
por meio do direcionamento dos 
seus franqueadores, busquem pro-
teger os pontos comerciais, o que, 
em última análise, trará benefícios 
para toda a rede.

Uma das opções que existem 
para manter os pontos comerciais 
das unidades franqueadas na rede 
de franquia é incluir nos contratos 
de franquia uma cláusula preven-
do a preferência do franqueador, 
ou do terceiro que indicar (novo 
franqueado), na locação do imó-
vel onde se encontra a unidade 
franqueada. Ou seja, o direito de 
preferência do franqueador de as-
sumir a posse do ponto comercial, 
quando das rescisões dos pactos 
de franquia.

Recomenda-se que a redação 
desta cláusula sobre a referida pre-
ferência seja objetiva, de modo a 
evitar discussões e, assim, viabili-
zar, por completo, a sua aplicação.

Questão que merece destaque 
é quanto ao contrato de locação 
referente ao ponto comercial, con-
siderando que a Lei do Inquilina-

to proíbe a cessão da locação para 
terceiros sem a aprovação do loca-
dor. Nessa linha, para, igualmen-
te, viabilizar, sem restrições, o 
acionamento da cláusula de prefe-
rência nos contratos de franquia, 
é imprescindível, também, que os 
pactos locatícios sejam firmados 
com disposições que autorizem a 
transferência do ponto comercial. 
Ou seja, que autorizem a cessão 
da locação. O ideal, ainda, é inse-
rir nos contratos de locação a pre-
visão de substituição da garantia 
ou dos garantidores na hipótese, 
além da isenção da taxa de trans-
ferência nos casos das lojas situa-
das nos shopping centers.

Outro cuidado necessário é em 
relação à sucessão empresarial, 
decorrente da “transferência do 
estabelecimento”. Em suma, de-
pendendo da circunstância, o ces-
sionário pode ser responsabilizado 
nas esferas civil, trabalhista e fis-
cal por dívidas contraídas exclusi-
vamente pelo cedente, ou seja, por 
dívidas criadas antes da aquisição 
do estabelecimento. 

Por fim, cabe ressaltar que ine-
xiste norma legal que impeça a 
concessão de preferência aos fran-
queadores em assumirem os pon-
tos comerciais das unidades fran-
queadas, sendo certo que cuida 
de direito disponível, plenamente 
executável.

Por Daniel Alcântara Nastri Cerveira.
Sócio do escritório Cerveira Advogados Associa-

dos, responsável pela área de franquia 
São Paulo, Capital 

Franquia e o 
ponto comercial

ARTIGO
daniel@cerveiraadvogados.com.br

Seguindo atual tendência 
de discussão sobre trabalho à 
distância e em domicílio e so-
bre o uso de aparelhos de infor-
mática pelos empregados, foi 
aprovada em 1º de fevereiro de 
2012, resolução administrativa 
que regulamenta o teletraba-
lho no âmbito do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST).

A resolução foi adotada 
em consonância com a recen-
te inserção do processo digital 
na Justiça do Trabalho, que 
possibilitou que os servidores 
tenham acesso aos autos remo-
tamente, permitindo que seu 
trabalho seja realizado mesmo 
que à distância. Essa nova rea-
lidade fez necessária a criação 
de regulamento específico para 
a prestação deste tipo de servi-
ço no âmbito do tribunal.

A decisão do TST de pas-
sar a permitir que seus servi-
dores optem pelo teletrabalho 
tem como fundamento a alte-
ração do artigo 6º da CLT pela 
Lei 12.551/2011, que passou 
a equiparar o trabalho reali-
zado no estabelecimento de 
empregador, o trabalho reali-
zado em domicílio e o trabalho 
à distância. Dessa maneira, 
nosso ordenamento reconhece, 
agora expressamente, relações 
de emprego estabelecidas por 
meio de teletrabalho.

A Justiça do Trabalho sem-

pre foi pioneira na adoção de 
novas tecnologias em seu coti-
diano, buscando meios de tor-
nar o processo mais acessível, 
célere e mais próximo à nossa 
realidade. Desta vez não foi di-
ferente. A resolução prevê uma 
série de normas regulamentan-
do o teletrabalho.

Além de dispositivos que 
deixam claro que é de livre de-
liberação dos gabinetes a im-
plementação do teletrabalho, 
que limitam a 30% o percentu-
al de funcionários em trabalho 
à distância e que exigem que a 
capacidade de funcionamento 
dos setores com atendimen-
to ao público seja plenamente 
mantida, há alguns que mere-
cem especial atenção.

Paradigmáticos são os ar-
tigos 3º, 4º e 6º, que demons-
tram a opção do TST por não 
controlar a jornada dos funcio-
nários por meios eletrônicos. 
Dessa forma, determinam que 
apenas será exigido do servi-
dor o cumprimento de metas 
estabelecidas em seu gabinete, 
que deverão ser 15% maiores 
que as metas dos servidores 
que prestam seu serviço pre-
sencialmente. Dessa forma, o 
único meio de comunicação ele-
trônica que se exige é o email, 
a ser checado uma vez por dia, 
independente do horário.

Esta regulamentação é pa-

radigmática, pois pode servir 
como exemplo para emprega-
dores do que seria a estrutura 
ideal para implantação do te-
letrabalho em suas empresas. 
Nos moldes como feitos pelo 
TST, não há controle direto de 
jornada, já que não é exigida 
nenhuma carga horária espe-
cífica de trabalho, cabendo ao 
trabalhador apenas o cumpri-
mento de suas metas e prazos. 
Se transplantados para a ini-
ciativa privada esses padrões 
de trabalho à distância, não há 
o que se falar em tempo de ser-
viço do trabalhador remoto e, 
consequentemente, não haverá 
o que se falar em direito às ho-
ras extras deste trabalhador.

Portanto, as normas esti-
puladas nesta resolução devem 
servir de base para que empre-
sas e empresários resguardem-
se perante a própria Justiça do 
Trabalho em relação à adoção do 
teletrabalho em seus estabeleci-
mentos, servindo de parâmetro 
de regulamentação do trabalho 
à distância de seus empregados.

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.

soniamascaro@amaurimascaro.com.br

Direito 
do Trabalho

Resolução regulamenta o 
teletrabalho no âmbito do TST

Lei que impede cadastro de 
inadimplentes é questionada

A Associação Brasileira 
das Prestadoras de Serviços 
de Telecomunicações Compe-
titivas (Telcomp) entrou com 
uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade no Supremo 
Tribunal Federal contra lei 
do Mato Grosso do Sul que 
proíbe a inscrição de consu-
midores nos cadastros de res-
trição ao crédito por falta de 
pagamento das contas de con-
sumo oriundas da prestação 
de serviço público no âmbito 
estado. Na ação, a Telcomp 
sustenta que a Lei estadual 
3.749/2009 invadiu compe-
tência privativa da União 
para legislar sobre o tema.

A associação ainda alega 
que a Constituição Federal 
(artigos 21, 22, 174 e 175) es-
tabelece que compete priva-
tivamente à União tratar de 
serviços de telecomunicações. 
E, que para tanto, já existe a 
Lei 9.472/97, de âmbito fede-
ral, além de outras normas 

expedidas pelo órgão regu-
lador Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
único ente competente para 
impor obrigações decorrentes 
dos contratos de concessão 
firmados com as empresas de 
telecomunicações, segundo a 
Telcomp.

Além disso, a associação 
sustenta que, ao impedir a 
inscrição de inadimplentes 
nos cadastros de proteção ao 
crédito, a lei estadual dese-
quilibrou o sistema referen-
te à relação jurídica entre as 
empresas de telecomunica-
ções e usuários. Para a Tel-
comp, a inscrição de consu-
midores como inadimplentes 
serve justamente para man-
ter o equilíbrio do sistema 
em todo o território nacional, 
pois é notório que esse proce-
dimento coíbe ou desencoraja 
o inadimplemento.

Sustenta ainda que a nor-
ma sul-mato-grossense criou 

um fator discriminatório en-
tre os usuários de serviços 
de telecomunicações do Mato 
Grosso do Sul e os dos demais 
estados da federação, e que 
não existe nada que justifique 
o tratamento diferenciado a 
tal classe de consumidores 
em detrimento das demais.

A mencionada norma es-
tadual acabou por criar uma 
zona de conforto para os 
inadimplentes, já que pode-
rão deixar de cumprir contra-
to firmado com a empresa de 
telecomunicações, sem que o 
mercado, de modo geral, saiba 
que aquela pessoa é inadim-
plente e configura fator de 
risco para as concessões de 
crédito, afirma.

Por essas razões, pede li-
minar para suspender a ínte-
gra da lei e, no mérito, que seja 
declarada inconstitucional. O 
relator da ADI é o ministro Ri-
cardo Lewandowski. (Assesso-
ria de Imprensa do STF).

Atendimento garantido
O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saú-

de não podem se recusar a custear procedimentos de emergência em 
caso de doença grave, alegando que o contrato ainda está em fase de 
carência. O STJ decidiu que uma operadora de plano de saúde arque 
com os custos de um tratamento emergencial de doença grave desco-
berta durante período de carência. De acordo com o ministro do STJ 
Luis Felipe Salomão, “o consumidor não pode ficar desamparado no 
que tange a procedimento médico premene à preservação de sua vida”.  
O Estado de S.Paulo.

Aborto no STF
O julgamento da descriminalização do aborto de anencéfalo pelo 

Supremo Tribunal Federal acontecerá no dia 11 de abril. Se aprovado, 
o ato permitirá que a mulher, em caso de gestação de feto sem cére-
bro, não precise de autorização judicial para realizar aborto. O minis-
tro Dias Tóffoli apreciou o caso quando estava na Advocacia-Geral da 
União (AGU) e pode se declarar impedido de votar. A autora da ação é 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, de acordo com 
notícia do Correio Braziliense. 

Salário extra
A Associação dos Servidores do Ministério Público Federal en-

trou na última sexta-feira (23/03) com ação no Supremo Tribunal 
Federal para acabar com o 14º e o 15º salários extras concedidos 
aos deputados federais e senadores, noticiou o jornal O Estado de 
S. Paulo. A entidade pediu ao STF a concessão de uma liminar para 
garantir a suspensão imediata do subsídio até o julgamento final do 
processo.
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DIREITO ADMINISTRATIVO
1- No que tange à chamada ação de 

improbidade administrativa, as-
sinale a definição correta segun-
do a doutrina do Direito Admi-
nistrativo.

a) Trata-se de ação de natureza civil e 
penal, uma vez que a Lei 8.429/92 
prevê sanções de ambas as nature-
zas.

b) Trata-se de ação meramente ad-
ministrativa, uma vez que a Lei 
8.429/92 prevê apenas sanções de 
caráter administrativo.

c) Trata-se de ação civil, muito em-
bora as sanções previstas pela Lei 
8.429/92 ultrapassem o âmbito da 
simples ação de ressarcimento e im-
portem em penalidades de natureza 
penal e administrativa.

d) Não se trata de uma ação judicial e 
sim de uma ação administrativa, com 
a previsão legal (Lei 8.429/92) de san-
ções penais e administrativas.

2- A estruturação da Administra-
ção traz a presença, necessária, 
de centros de competências de-
nominados Órgãos Públicos ou, 
simplesmente, Órgãos.

Quanto a estes, é correto afirmar que
a) possuem personalidade jurídica pró-

pria, respondendo diretamente por 
seus atos.

b) suas atuações são imputadas às pes-
soas jurídicas a que pertencem.

c) não possuem cargos, apenas funções, 

e estas são criadas por atos normati-
vos do ocupante do respectivo órgão.

d) não possuem cargos nem funções

3- A revogação representa uma das 
formas de extinção de um ato 
administrativo.

Quanto a esse instituto, é correto 
afirmar que

a) pode se dar tanto em relação a atos 
viciados de ilegalidade ou não, desde 
que praticados dentro de uma com-
petência discricionária.

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

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

d) pode se dar em relação aos atos vin-
culados ou 

4- A respeito da ação regressiva, é 
correto afirmar que

a) em regra deve ser exercida, sob pena 
de afronta ao princípio da indisponi-
bilidade.

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

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

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

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO jANEIRO DE 2012: 1- A; 2- C; 3-D e 4-

Atrás
das grades

Desde 1995, a taxa de encarceramen-
to da população do Brasil quase triplicou 
e, atualmente, um em cada 262 brasilei-
ros está na prisão, segundo o Ministério 
da Justiça. É a terceira posição entre 
os dez países mais populosos e levanta 
suspeitas sobre os custos e a eficácia do 

sistema. Para Gilson Dipp, presidente do 
grupo que trabalha na reforma do Código 
Penal, o aumento não se deve a uma po-
lícia mais eficiente, e sim à combinação 
entre a “cultura da prisão” e a ineficácia 
das defensorias públicas. jornal Folha de 
S.Paulo.
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A recente regulamentação da Emenda 
Constitucional 29 trouxe discordâncias 
durante sua votação no Congresso Nacio-
nal. A questão fulcral envolveu o repas-
se feito pelo governo federal e a possibi-
lidade de se criar um novo tributo para 
financiar, com outras receitas que não as 
existentes, a saúde pública.

Vencidos os impasses e sob vetos da 
presidente Dilma, o texto final não agra-
dou Estados e Municípios, bem como já se 
manifestaram entidades organizadas da 
sociedade civil. Nesse sentido, a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e a As-
sociação Médica Brasileira (AMB) forma-
ram uma parceria para apresentar um 
projeto de lei que visa rediscutir a efeti-
vidade da vinculação de recursos a União 
para as outras esferas.

A justificativa é objetiva: ainda que a 
Emenda Constitucional 29 esteja regula-
mentada pela Lei Complementar 141/12 
não houve avanço no aspecto do financia-
mento da política de saúde pública. As es-
peranças depositadas na regulamentação 
da emenda não se tornaram realidade.

No mês de janeiro desse ano, uma pes-
quisa realizada pela Confederação Nacio-
nal das Indústrias (CNI) e o Ibope revelou 
que 95% da população brasileira acredita 
que a saúde pública precisa de mais in-
vestimentos. Ou seja, há vontade popu-
lar clamando por uma saúde de acesso 
universal e com qualidade. Dessa mesma 
pesquisa, outros dados chamam atenção: 
68% da população brasileira utilizam-se 
unicamente do sistema público de saúde.

O artigo 5º da Lei Complementar 141/ 
2012 dispõe que cabe à União aplicar em 
saúde o “montante correspondente ao 
valor empenhado no exercício financeiro 
anterior, apurado nos termos desta Lei 
Complementar, acrescido de, no mínimo, 
o percentual correspondente à variação 
nominal do Produto Interno Bruto (PIB) 
ocorrida no ano anterior ao da lei orça-
mentária anual”.

No texto projeto de lei existe a previsão 
de a União destinar um montante igual ou 
superior a dez por cento de suas receitas 
correntes brutas para aplicação em saúde. 
Que os economistas apontem o que pode 
ser mais vantajoso para a sociedade, con-

siderando que o Brasil é agora a sexta po-
tência econômica mundial. Seja como for, 
a espera será longa para mudança preten-
dida, pois esse texto demorará não menos 
que uma década para ser aprovado, se 
chegar a entrar em uma pauta de votação 
– caso ocorra o mesmo tratamento dado ao 
texto inicial da regulamentação da Emen-
da Constitucional 29.

As diretrizes do texto aprovado para 
a aplicação dos valores mínimos quer 
pela União, estados e municípios são ine-
quívocas. Não há espaço para interpre-
tações análogas que resultem no desvio 
de verbas. Primeiro, está definido que o 
gasto público será com as ações e serviços 
públicos de saúde de acesso universal, 
igualitário e gratuito. Embora ainda seja 
cedo para dizer que a lei será cumprida, 
a sociedade possui uma espécie de carti-
lha para fiscalizar as ações dos gestores 
públicos.

Todavia, sabe-se que apenas os recur-
sos estaduais e municipais não serão su-
ficientes para resolver os problemas deste 
setor. Há municípios pobres e sem médi-
cos. Existem estados com baixa arreca-
dação. E o pior: maus gestores. Ainda as-
sim, há milhões de brasileiros à espera de 
atenção primária básica, que é o começo 
para se ter equilíbrio nas contas da saúde, 
considerando que tratamentos complexos 
a pacientes crônicos custam e muito.

Deve-se se admitir que pequenos pas-
sos, como o projeto de lei de iniciativa 
popular, gerem mais avanços e transpa-
rência no financiamento para o setor e, 
consequentemente, a sociedade possa 
exercer seu direito de acesso à saúde, à 
boa saúde.

Por Sandra Franco.
Consultora jurídica especializada em Direito Médico e da 
Saúde, membro efetivo da Comissão de Direito da Saúde 
e Responsabilidade Médico Hospitalar da OAB/SP e presi-
dente da Academia Brasileira de Direito Médico e da Saú-

de. São Paulo - São Paulo.

Por Thaís Lacerda.
Advogada da SFranco Consultoria 
Jurídica, especializada em Direito 

Médico e da Saúde. 
São Paulo - São Paulo.

E-mail: 
tlacerda@sfranconsultoria.com.br 

A saúde precisa
de mais dinheiro?

ARTIGO
drasandra@sfranconsultoria.com.br 

Direito Internacional

A Corte Europeia de Direitos Huma-
nos decidiu que não há nada de errado 
em impedir que um companheiro adote 
o filho biológico do outro. A proibição 
não é discriminatória se valer para to-
das as uniões estáveis, entre pessoas de 
sexo oposto ou do mesmo sexo. O fato de 
a mesma adoção ser permitida no casa-
mento civil também não contraria ne-
nhum direito garantido pela Convenção 
Europeia de Direitos Humanos.

A decisão foi anunciada nessa quin-
ta-feira (15/3) por uma das câmaras de 
julgamento da corte europeia. Ainda 
cabe recurso para a câmara principal, 
que é quem dá a última palavra dentro 

do tribunal. Os juízes analisaram se a 
França violava a convenção ao impedir 
um homossexual de adotar o filho bioló-
gico do companheiro.

Na França, o Código Civil permite o 
que é chamado de adoção simples, quan-
do a criança é adotada por outra pessoa, 
mas sem perder os laços com os pais bio-
lógicos. Nas adoções simples, os pais bio-
lógicos mantêm os laços jurídicos com a 
criança, mas deixam de ter autoridade 
sobre ela, que passa a ser responsabili-
dade dos pais adotivos. É diferente da 
adoção comum, quando os pais adotivos 
substituem no registro civil os biológi-
cos. (Por Aline Pinheiro)  

Corte europeia aceita restrições 
em adoção por gays
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Acidentes de trânsito custam caro 
a economia do país. São 34 mil pesso-
as que perdem a vida por ano e outras 
100 mil com sequelas graves, vítimas 
de uma frota de mais de 40 milhões 
de veículos.

E o resultado de tudo isso é um 
gasto de R$ 28 bilhões a cada ano 
para cobrir as despesas geradas pelos 
acidentes viários. O levantamento faz 
parte do livro: “Trânsito no Brasil – 
Avanços e Desafios”, lançado no mês 
de setembro pela Associação Nacional 
de Transportes Públicos (ANTP). A 
entidade calculou a média de recursos 
aplicados entre o ano de 2003 e 2006, 
aplicando o mesmo critério para as 
mortes, os feridos e as colisões.

No estudo a ANTP estimou em 
mais de 40 milhões a frota de veículos 
registrada no país, com 27 milhões 
efetivamente em circulação. A cada 
ano 3 milhões de veículos novos são 
comprados pelos brasileiros – sendo 
que um terço disso são motocicletas.

Há outro número impactante: 
além dos 3 milhões de carros novos 
comprados, outros 6 milhões são re-
vendidos. Com esses 9 milhões de ve-
ículos negociados por ano, calcula-se 
que o mercado automotivo brasileiro 
movimenta cerca de R$ 100 bilhões. 

O gasto com os acidentes viários 
consome mais de 25% de todo o di-
nheiro arrecadado no setor.

São também 40 milhões de car-
teiras de motorista no Brasil. Só que 
30% das multas não são pagas porque 
o carro é de estado diferente do local 
da infração, e a notificação não chega 
até o infrator.

Ainda segundo dados publicados 
no livro, além das 34 mil mortes/ano 
e 400 mil feridos/ano, temos também 
cerca de 100 mil vítimas/ano do trân-
sito brasileiro com deficiências tem-

porárias ou permanentes.
E esse quadro não está mais gra-

ve ainda (sim, era possível ainda está 
pior do que está) em virtude do Có-
digo de Trânsito Brasileiro (Lei Nº. 
9.503/1997).

Elogiado por especialistas em 
trânsito do país e do exterior, o con-
junto de normas foi responsável por 
uma forte redução nos números de 
mortes nas ruas e estradas do Brasil 
– em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
por exemplo, a redução foi de mais 
de 50%. 

Entre os efeitos do Código de Trân-
sito Brasileiro estão o uso maciço do 
cinto de segurança, a perda da cartei-
ra de habilitação para quem supera 
os 21 pontos com as infrações cometi-
das, entre outras medidas. 

Longe da perfeição, o nosso Código 
Brasileiro de Trânsito também é alvo 
de críticas, especialmente sobre a 
chamada “indústria da multa” propi-
ciada pela interpretação equivocada 
dos seus artigos. 

Somos sabedores que é preciso 
alguns ajustes, mas também temos 
a certeza de que sem o CTB, nosso 
trânsito que é caótico - e mata mais 
do que muitas guerras civis históri-
cas - estaria muito mais grave.

Acidentes de trânsito 
custam caro ao país

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

O Fórum Brasil de Direito, mais tra-
dicional evento jurídico brasileiro, será 
realizado pela primeira vez fora da cidade 
de Salvador. Em comemoração a sua dé-
cima primeira edição, resolvemos iniciar, 
pioneiramente, uma proposta de incluir o 
interior baiano na programação de gran-
des eventos acadêmicos. Nesse sentido, 
iniciamos tal proposta por Ilhéus, inter-
nacionalmente conhecida como Terra do 
Cacau e do escritor Jorge Amado, que co-
memora no ano em curso o centenário de 
seu maior representante literário.

Realizado pela Múltipla – Difusão do 
Conhecimento e contando com o apoio 
institucional do JusPODIVM – Instituto 
de Ensino Jurídico, o evento tem como 
temática central “As Reformas no Direi-
to Brasileiro: Avanços e Retrocessos”, 
tendo como escopo renovar o compro-
misso com o debate de importantes teses 
jurídicas, de extremo relevo acadêmico e 
social, protagonizado por autores consa-
grados e por jovens talentos regionais.

O evento acontece nos dias 29, 30 e 
31 de março, no Centro de Convenções. 
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É bem verdade, que normas específi-
cas prevalecem sobre normas de caráter 
geral, observado o critério da especialida-
de consoante tratado na obra “Conflito de 
Normas”, de Maria Helena Diniz (Conflito 
de Normas. São Paulo: Editora Saraiva, 
2003, p. 34 a 51). Todavia, imprescindível 
lembrar outros critérios relevantes, den-
tre eles, o critério da hierarquia, cujo ob-
jetivo é a supremacia da norma superior 
sobre a inferior, tendo em vista situações 
conflitantes entre normas ou lacunas pre-
sentes no ordenamento jurídico.

 Importante considerar que na atu-
al conjectura jurídica, há avanços des-
comunais relativos à ampliação dos di-
reitos e melhor aplicação da norma ao 
caso concreto, obedecendo, destarte, a 
individualização das situações fáticas, 
que demandam diferentes soluções jurí-
dicas. Esses avanços jamais podem ser 
subestimados, pois representam o auge 
do Estado Democrático de Direito.

Sendo assim, importante transcre-
ver julgado de decisão extraordinária 
em que uma juíza aplica o princípio da 
analogia, da proteção a infância, como 
medidas garantidoras de licença pater-
nidade equivalente à licença materni-
dade a um pai cuja esposa veio a óbito 
durante o parto, restando ao cônjuge su-
pérstite a difícil tarefa de exercer o pa-
pel dúplice ao recém nascido no escasso 
lapso temporal de cinco dias, consoante 
a CLT e a lei 8.112/90.

Diante dos fatos, o servidor público 
buscou a tutela jurisdicional, no sentido 
de conceder-lhe a licença equivalente à 
licença maternidade, qual seja, de 120 
dias e o referido logrou êxito.

Qual a razão?A juíza na sua ilus-
tre sapiência ponderou os princípios e 
direitos em questão, utilizando-se do 
principio da isonomia, o qual não faz 
distinção entre sexos, raça, cor ou qual-
quer outro elemento. Logo, amparado 
no Art.5º caput e inciso I, bem como no 
art. 7º, inciso XXX, todos da Constitui-
ção Federal de 1988 (CF/88) equiparou 
o direito a licença do servidor desconsi-
derando a distinção de prazos em razão 
do sexo. Decisão essa, que embora con-
trarie a CLT, bem como a lei 8.112/90 
foi de brilhantismo incontestável, pois 
demonstrou o desapego à literalidade 
da lei, atingindo a perfeita e equilibra-
da aplicação do direito.

Denota-se, a partir do julgado que o 
direito vem se adaptando à contextua-
lização histórica, mesmo porque tanto 
a licença paternidade, quanto à licen-
ça maternidade tem como bem jurídico 
a ser protegido, a maternidade e não a 
parturiente, sendo objetivo precípuo a 
constituição do vinculo afetivo entre a 
criança e os pais, portanto, totalmente 
coerente e equânime a decisão judicial 
que resultou em licença de seis meses a 
servidor público federal cuja finalidade 
era a proteção, constituição do vinculo 
afetivo familiar de um filho que teve 
ceifado desde o nascimento o direito ao 
acalento maternal, restando ao pai, a 
função dupla cujo direito lhe foi outor-
gado merecidamente.

Por Dayane Cunha dos Santos.
Advogada, pós graduada em direito penal pela Unisul, 

graduada na Universidade Estadual de Santa Cruz. 
Itabuna – Bahia.

dcunhaadv@hotmail.com

Novas regras

A aplicação dos 
princípios constitucionais 
a normas infra legais

A Medida Provisória 562 será a 
primeira a tramitar conforme exige a 
Constituição. De acordo com notícia do 
jornal O Estado de S.Paulo, essa MP, 
editada pela presidente Dilma Rousse-
ff, será a primeira desde a determina-
ção do STF, que exige que a Câmara e 

o Senado submetam as MPs às comis-
sões mistas encarregadas de avaliar 
sua urgência e relevância. O texto pre-
vê o repasse de recursos do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb) para as instituições comuni-
tárias que atuam na educação rural.

CNJ vai discutir PJe 
com órgãos do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça 
vai discutir e avaliar a implantação 
e andamento do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) com presidentes dos 
Tribunais, corregedores de Justiça e 
gestores de todos os órgãos do Judici-
ário brasileiro. Na última terça-feira 
(20/3), em reunião conjunta entre in-
tegrantes das Comissões Permanen-
tes de Eficiência Operacional e Gestão 
de Pessoas e de Tecnologia da Infor-
mação e Infraestrutura do CNJ, foi 
discutido o formado do programa, que 
deverá ter duas etapas.

“Queremos motivar os presidentes 
e corregedores dos tribunais a parti-
cipar da construção de um panorama 
do PJe com base na troca de experiên-
cias”, afirmou o  conselheiro José Lú-
cio Munhoz, presidente da comissão. 
Munhoz afirma que a primeira etapa 
desse contato está prevista para maio, 
em encontro com os presidentes e cor-
regedores dos tribunais. Será feita 
uma análise das dificuldades encon-
tradas até o momento e o registro de 
proposições para o aperfeiçoamento do 
sistema.

A recente tragédia que aconteceu no 
centro do Rio de Janeiro, onde três prédios 
desabaram, provocou mortes, ferimentos 
e aqueles que não perderam a vida, per-
deram seus negócios. Apesar de o caso es-
tar sob investigação, já se sabe que uma 
das unidades, no 9º andar do prédio mais 
alto, estava em obras sem alvará. O que 
pouca gente sabe é que qualquer obra a 
ser realizada no interior de um edifício 
necessita de alvará de reforma.

Quando a obra é realizada em lojas ou 
comércios de rua, os empresários se pre-
ocupam com o alvará, pois existe fiscali-
zação das subprefeituras. Porém, no inte-
rior de prédios, apesar de estar suscetível 
a mesma fiscalização, a reforma é feita 
sem a liberação oficial e a ilegalidade é 
descoberta normalmente por denúncia.  
E como a tendência é a de não se indispor 
com os vizinhos, se a obra não incomodar 
a mesma passará despercebida, mesmo 
que ela represente risco a estrutura do 
edifício.

É dever do condômino não realizar 
obras que comprometam a segurança da 
edificação, conforme disposto no artigo 
1.336, inciso II, do Código Civil. Ou seja, 
as obras realizadas no interior de unida-
des dentro de condomínios têm a mesma 
necessidade de alvará que tem uma obra 
realizada na rua.

Vale ressaltar que antes de realizar 
uma reforma o condômino deve contratar  
um engenheiro ou arquiteto para que o 
mesmo realize um projeto modificativo. 
Além do projeto, é necessário que este 
profissional assine o termo de responsa-
bilidade técnica pela obra e preencha o 
requerimento para aprovação do projeto, 
o que habilitará a execução da reforma e 
certificará a conclusão e regularidade da 
obra.

O simples preenchimento do requeri-
mento não autoriza a execução da obra. 

A não ser nos casos em que o processo de 
aprovação e execução tiver sido autuado 
e no prazo de 30 dias não houver ocorri-
do, por parte da Prefeitura, a emissão de 
“Comunique-se” ou “Despacho decisório 
favorável”.

A reforma não pode de forma alguma 
perfurar lajes, atingir vigas, ou modificar 
a estrutura do condomínio.  Para peque-
nos reparos em imóveis não tombados, 
desde que não sejam alteradas as condi-
ções edilícias pré-aprovadas, não existe a 
necessidade de alvará. Como, por exem-
plo, a troca de piso, pintura, troca de pias, 
remoção de azulejos, entre outros reparos 
de pequeno porte.

O sindico do condomínio também tem 
um papel importante na fiscalização das 
obras no edifício. Ele deve ser o guardião 
do condomínio. Algumas convenções e 
regimentos internos exigem que antes 
do início das obras o condômino envie a 
planta modificativa e o alvará para a rea-
lização da obra.

Na omissão desta cláusula, o sindico 
tem o dever, no exercício de suas funções, 
de requerer ao condômino, antes do início 
da obra, o alvará ou o requerimento autu-
ado e a identificação do engenheiro ou ar-
quiteto responsável pela obra. Caso o mo-
rador inicie uma obra sem autorização, o 
sindico deverá notificá-lo a apresentar a 
respectiva autorização para a realização 
da obra sob pena de medidas legais cabí-
veis, como a paralisação ou embargo da 
obra por falta de segurança.

Assim, se o morador não apresentar o 
projeto modificativo ou não permitir o in-
gresso do síndico no interior da unidade, 
será necessário para o ingresso de medi-
da judicial provar a realização da obra e 
indícios de risco a segurança dos demais.

Por Rodrigo Karpat.
Advogado de Direito Imobiliário e sócio do escritório Kar-

pat Sociedade de Advogados. São Paulo - São Paulo

A fiscalização em obras 
e reformas de edifícios

ARTIGO ARTIGO
rodrigo@karpat.adv.br 

“Não haverá justiça enquanto o homem 
empunhar uma faca ou uma arma e destruir 

aqueles que são mais fracos que ele.” 
(Isaac Bashevis Singer)



www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 38 - SUL DA BAHIA - De 20 de março a 20 de abril de 2012 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
09

36 - Tenha sempre presente o advogado novo que 
deve tolerar a verdade da parte adversa da mesma for-
ma que quer seja tolerada a verdade de seu cliente.

37 - Estudar deve ser uma constante na vida do 
advogado. Quem não o faz, atrasa-se em relação à evo-
lução do direito, desatualiza-se, inferioriza-se em nível 
de informação e conhecimento. Com razão maior há 
de se entender assim, se se considerar que o Direito, 
ao contrário da Lei, estática, cristalizada, é dinâmico, 
sempre em movimento, em transformação.

38 - Busquem o jovem profissional da advocacia 
distinguir sempre entre legalidade e legitimidade, en-
tre lei e direito, justiça e injustiça. Saiba diferenciar 
entre estado de direito autoritário, não democrático, 
ilegítimo, portanto.

39 - O jovem advogado que, em seu aprendizado e 
falta de familiaridade com as práticas forenses, ten-
de a agir emocionalmente, e, como tal, se descontrola, 
fica à mercê do patrono da parte contrária que, perce-
bendo sua instabilidade emocional, pode confundi-lo 
com maliciosas provocações. Aconselha-se nesse caso 
a dominar os nervos e agir com serenidade.

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

ARTIGO

Encontrar uma fórmula correta 
é a principal dificuldade para a in-
serção do portador de deficiência no 
mundo do trabalho. E recente proje-
to de lei do deputado Aguinaldo Ri-
beiro (PP-PB), que aumenta a cota 
obrigatória para contratação por 
empresas privadas de portadores de 
deficiência e pessoas reabilitadas, 
tornará a inclusão mais difícil.

A solução deste problema atinge 
várias esferas, sobretudo pela car-
ga emocional envolvida — muitas 
vezes inseparável do campo técnico 
da questão. Contudo, o quadro tem 
merecido amplo debate no mundo 
jurídico, sempre com o objetivo de 
encontrar a melhor forma de aplica-
ção do conjunto normativo, atenden-
do os anseios da inclusão social do 
portador de necessidades especiais.

A atual Lei de Cotas (Lei 
8.213/1991) obriga as empresas com 
cem ou mais empregados a preen-
cher de 2% a 5% dos seus cargos com 
portadores de deficiência. De acordo 
com o novo projeto, essa obrigação 
passaria a ser instituída para as 
empresas com mais de 30 emprega-
dos e amplia o percentual máximo 
para 8%, em vez dos 5% atuais.

É importante ressaltar que a 
simples inclusão do portador de ne-
cessidades especiais no mercado de 
trabalho, sem um estudo e trabalho 
específico, tem como resultado sua 
total exclusão. O simples cumpri-
mento de cotas pela iniciativa pri-
vada não significa inclusão. Atu-
almente, é quase impossível que 
as empresas consigam cumprir as 
cotas estabelecidas por lei. E não 
é por falta de vontade. A inclusão 
atual é realizada sem a preocupa-
ção adequada por parte do Estado, 
quanto à adequação (habilitação e 
reabilitação) do deficiente ao exer-
cício da função e ao novo mundo do 
trabalho.

Entre os direitos fundamentais 
da República Federativa do Brasil 
encontramos a defesa da dignida-
de da pessoa humana e dos valores 
sociais do trabalho. Ambos destaca-
dos  na Constituição Federal como 
“direitos fundamentais”. E nesses 
princípios fundamentais está tam-
bém a inclusão do portador de ne-
cessidades especiais no mercado de 
trabalho. Isso porque o trabalho é 
livre, desde que atendidas as quali-
ficações profissionais que a lei esta-
beleça, ou seja, a própria liberdade 
de trabalhar pode encontrar limites 
na qualificação da pessoa.

E por isso acredito que este novo 
projeto de lei, que estabelece novas 
cotas e porcentagens, com todo res-
peito, é um equívoco. Hoje em dia, 
as Delegacias Regionais do Tra-
balho (DRTs) o Ministério Público 
e iniciativa privada tem absoluta 
consciência da impossibilidade do 
cumprimento das costas. Principal-
mente, porque o Estado, através do 
Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), não tem condição de 
atender a demanda para a reabili-
tação dos portadores de necessida-
de especiais.

E aí que está o equívoco do pro-
jeto, pois não se discute as possibili-
dades para habilitar o deficiente fí-
sico para uma determinada função 
para depois pensar em inserção no 
mercado de trabalho. Atualmente, 
muitas empresas contratam estes 
profissionais sem a real capacidade 
para função apenas para que cons-
tem num documento, com o objetivo 
de não ter problemas futuros com a 
fiscalização trabalhista. E podemos 
chamar isso de inclusão?

Na verdade essa atitude gera 
uma exclusão completa do deficien-
te físico. Isso porque, mesmo ele 
sendo um funcionário registrado, 
sequer comparece à empresa. Este 

novo projeto deveria sim debater 
e exigir uma nova política pública 
que permita a reabilitação ou ha-
bilitação do deficiente físico para 
exercer uma atividade no mercado 
de trabalho. Este sim seria o me-
lhor horizonte para o cenário negro 
atual.

Talvez fosse interessante obser-
var a postura, quanto à inclusão de 
deficientes, de outros países, como 
Espanha, França e Alemanha. Na 
Alemanha existem incentivos espe-
ciais para a contratação, contribui-
ção para um fundo destinado à ha-
bilitação e reabilitação, assim como 
incentivos fiscais para as empresas 
que cumpram cotas. Na Espanha, 
há incentivos fiscais e subsídios 
para o cumprimento das cotas. E 
se destaca a existência de agências 
oficiais de empregos, sendo permiti-
do às empresas o não cumprimento 
de cotas, desde que não haja mão-
de-obra disponível. Isso parece bem 
adequado à realidade brasileira.

Independente da fórmula, o im-
portante é reconhecer que o obje-
tivo de cumprimento de cotas é de 
toda a sociedade. Mas tornar o regi-
me de cotas ainda mais difícil, iso-
ladamente, não resolve hoje e não 
resolverá no futuro o problema da 
inclusão do deficiente. O que acon-
tecerá será a perpetuação da posi-
ção adotada hoje pelos principais 
atores: de um lado o Estado que co-
bra o cumprimento de cotas e de ou-
tro lado a empresa, sustentando a 
inviabilidade do cumprimento. En-
quanto isso, o deficiente continua a 
ser um “pseudo inserido” no mundo 
do trabalho.

Por Ricardo Pereira de Freitas Guimarães. 
Advogado, mestre em Direito do Trabalho pela PUC-
SP, Doutorando em Direito do Trabalho pela PUC-SP, 
professor de Direito e Processo do Trabalho da PUC-
SP e sócio do escritório Freitas Guimarães Advoga-

dos Associados. São Paulo - São Paulo.

Deficientes no mercado 
de trabalho: tem solução?

E-mail: ricardo@freitasguimaraes.com.br 

1. Ad Judicia = Para o foro em geral (diz se da 
procuração);

2. Ad Impossibile/Nemo Tenetur = Ninguém é 
obrigado ao impossível/às coisas impossíveis;

3. Ad Honorem = Por ordem;
4. Animus Decipiend = Intenção de enganar;
5. Cuique Suum Tribuere = Dar o seu a seu dono;
6. Derium Tremens = Delírio de alcoólatra;
7. Error In Objeto = Erro sobre o objeto;
8.  Exceptio = Exceção;
9. Exceptio Non Adimpleti Contractus = Exceção do 

contrato não cumprido;
10. Ex more = De acordo com o costume;
11. Ficto Iuris = Ficção jurídica;
12. Factum Principes = fato do príncipe;
13. Hercto Non sito = Herança não permitida;
14. In Abstrato = Em abstrato.
15. Nome Juris = Denominação legal. 

 Grande Jornalista Vercil. Parabéns pela belíssima qua-
lidade deste conceituado veículo de comunicação (Jornal Di-
reitos), um jornal que veio para ficar!! Um grande abraço.

Adeildo Marques. Jornalista e Poeta. Itabuna – Bahia

Temos a grata satisfação de agradecer a sua sempre 
prestimosa atenção em nos enviar exemplares do “Jor-
nal DIREITOS”. Aproveitamos para transmitir os nos-
sos parabéns a toda equipe de trabalho, pelo excelente 
trabalho que vêm apresentando.

É verdade.  Vocês fazem “JORNALISMO COM QUA-
LIDADE E CREDIBILIDADE”. Um abraço fraterno.

José Antônio Chagouri Ocke. Coordenador da 13ª CIRETRAN.
 Ilhéus – Bahia. 

Prezado Vercil, Como fico feliz em receber 
a edição do Jornal Direitos! Parabéns por esse 
incessante desafio. Coloco-me à disposição!

Efson Batista Lima. Graduando em Direito pela Universi-
dade Federal da Bahia; Organizador dos Quatro Livros da Série 
“Diversidade e Convivência”, editados pela Editora da UFBA. E 

Diretor de Recursos Humanos do Centro de Estudos e Pesquisas 
Jurídicas (CEPEJ). Salvador – Bahia.
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Lentidão 
de inquéritos

Falta braço

As repartições públicas espalha-
das pelo Brasil têm a sua parcela de 
responsabilidade na lentidão de in-
quéritos e ações penais que estão no 
Supremo Tribunal Federal por envol-
verem políticos. A burocracia, incom-
petência e letargia de órgãos como 
juntas comerciais, bancos estatais e 
secretarias municipais paralisam os 
processos por meses a fio. Folha de 
S.Paulo.

Notícia publicada em O Globo 
mostra que o Brasil corre o risco de 
não ter estrutura para cumprir a 
Lei da Ficha Limpa. Pela legislação 
atual, os promotores eleitorais terão 
cinco dias para impugnar, com base, 
por exemplo, no que determina a 
Lei, pedidos de registro de candida-
tura apresentados à Justiça Eleito-
ral. Isso significa que, se for levado 
em conta o total de candidaturas a 
prefeito, vice-prefeito e vereador 
em 2008, uma soma que dá 381.919 
nomes, o Ministério Público terá de 
analisar, por dia, uma média de 76 
mil pedidos.

Câmara dos 
Deputados 

aprova criação 
de 20 varas 
trabalhistas
O Plenário da Câmara dos Deputa-

dos aprovou na quinta-feira (22/3), em 
sessão extraordinária, mais três projetos 
de lei do Tribunal Superior do Trabalho. 
Os PLs criam 20 varas trabalhistas em 
municípios do Ceará, de Santa Catarina, 
do Pará e do Amapá; 20 cargos de juiz do 
trabalho, 160 de analista judiciário e 80 
de técnico judiciário, além de 139 funções 
comissionadas e 16 cargos em comissão 
no quadro de pessoal dos respectivos tri-
bunais regionais do trabalho. 

O PL 1.828/11 cria cinco varas do tra-
balho nos municípios cearenses de Ara-
cati, Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte 
e Sobral. A proposta também cria cinco 
cargos de juiz do trabalho, 40 de analista 
judiciário e 20 de técnico judiciário. Além 
disso, serão criados cinco cargos em co-
missão e 40 funções comissionadas.

Já o PL 1.832/11 cria quatro varas do 
Trabalho no interior de Santa Catarina, 

uma no município de Palhoça, duas em 
Chapecó e uma em Brusque. A proposta 
também cria quatro cargos de juiz do tra-
balho, 32 de analista judiciário e 16 de 
técnico judiciário.

O PL 1.835/11 cria 11 varas do Traba-
lho no Tribunal Regional do Trabalho da 
8ª Região, com sede em Belém, no Pará. 
A proposta também prevê a criação de 11 
cargos de juiz do Trabalho, 132 cargos de 
provimento efetivo (analistas e técnicos 
judiciários), 11 cargos em comissão e 99 
funções comissionadas no quadro de pes-
soal do tribunal. Das 11 varas, três são 
em Macapá.

Na semana passada, a Câmara já ha-
via aprovado outros três projetos que pre-
veem a criação de 44 varas trabalhistas e 
62 cargos de juiz em tribunais regionais 
do Trabalho. Os projetos também criam 
885 cargos de provimento efetivo e 169 
cargos em comissão.

O PL 1.830/11 aumenta de 36 para 
49 juízes a composição do TRT da 3ª 
Região, com sede em Belo Horizonte. O 
projeto também cria 21 novas varas tra-
balhistas, 21 cargos de juiz do Trabalho, 
544 cargos de provimento efetivo e 59 
cargos em comissão no quadro de pesso-
al do TRT-3.

Já o PL 1.831/11 cria 12 varas no TRT 
da 1ª Região, com sede no Rio de Janei-
ro. De acordo com o texto, as varas serão 
preenchidas por 12 juízes do Trabalho, 5 
juízes substitutos, 140 analistas judiciá-
rios e 69 técnicos judiciários;

Por fim, o PL 1.834/11 institui 11 no-
vas varas trabalhistas no TRT da 9ª Re-
gião, com sede em Curitiba. A proposta 
também cria um total de 253 cargos de 
juiz, servidores efetivos e cargos e fun-
ções comissionadas. Os textos seguem 
para análise do Senado.  informações da 
Câmara dos Deputados


