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Jornal Direitos - Este ano a Jus-
tiça brasileira tomou decisões tidas 
como simbólicas, com a constitucio-
nalidade da Ficha Limpa e a manu-
tenção do poder de investigação do 
CNJ. São novos ventos que sopram 
no judiciário brasileiro?

Ophir Cavalcante – Se pudermos 
delimitar um marco, este seria, sem 
dúvida, o da edição da Constituição de 
1988, e mais ainda com a reforma do 
judiciário ocorrida em 2005, cujo efeito 
maior foi promover uma maior trans-
parência do judiciário.  Foi daí que 
nasceu o Conselho Nacional de Justi-
ça. O certo é que vivemos hoje em um 
ambiente de indiscutível liberdade de-
mocrática, mas essa conquista só não 
basta se não zelarmos por este conceito 
e permitirmos retrocessos. Esta foi a 
preocupação que serviu de combustí-
vel, por exemplo, para a OAB defender 
o poder de investigação do CNJ, evi-
tando que alguns setores, ainda com o 
pé no passado, insistissem em um ju-
diciário encastelado em torres de mar-

fim, distante da sociedade. Isto, efeti-
vamente, está mudando.

JD - Como o senhor vê o momento 
atual do Brasil? O que falta para o 
país ter instituições mais sólidas e 
respeitadas?

OC – O Brasil está diante do desafio 
de deixar a periferia do mundo 
para ingressar, finalmente, no 
círculo das nações desenvol-
vidas. Mais há muito a fazer 
para corrigir as desigualda-
des construídas por séculos de 
atraso, seja atraso de mentali-
dade, atraso de política, atra-
so de humanidade, atraso de 
vontade. Já que estamos em 
ano eleitoral, não podemos deixar de fa-
zer na reforma política, que contribuiria 
para fortalecer os partidos políticos, os 
quais, de eleição em eleição, perdem seus 
representantes em razão de insatisfação 
do eleitor com o desempenho do seu can-
didato. A reforma política está na agen-
da nacional desde 1930, quando se falou 

pela primeira vez em sanear o processo 
eleitoral. Porque não sai? Creio que seja 
o atraso de vontade, a que me referi. Se 
tivéssemos maior visibilidade das legen-
das e do quadro partidário, talvez tivés-
semos outra configuração nessa questão. 
Não teríamos, quem sabe, o famigerado 
“caixa dois” financiando campanhas sem 

nenhum compromisso social.

JD - A corrupção é um dos temas 
que a OAB tem se mantido vigilante. 
A entidade chegou, recentemente, a 
exigir a cassação do senador Demós-
tenes Torres, Como Combatê-la?

OC – A mobilização social é o melhor 
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antídoto para esse mal. A corrupção es-
cancarada todos os dias na mídia conti-
nua a indignar e revoltar os cidadãos ho-
nestos. São estas as pessoas que devemos 
mobilizar, pois estas pessoas, felizmen-
te, são a maioria. O efetivo controle da 
administração pública é uma obra ina-
cabada. E tudo converge para um ponto: 
o acesso à informação. Pois o controle da 
legalidade do governo, seja em que es-
fera for por si só não basta. A sociedade 
não apenas quer saber se os recursos pú-
blicos foram geridos conforme a lei, mas 
principalmente se foram empregados da 
melhor maneira possível, maximizando 
o custo-benefício e atendendo aos seus 
anseios.

JD - Depois de muitos anos, o Con-
gresso finalmente trabalha na reformu-
lação do Código de Processo Civil e de 
Processo Penal. Quais mudanças a OAB 
espera que venham com as reformas?

OC – Temos acompanhado a trami-
tação dos códigos. Devo destacar que 
muitos projetos de lei que estavam em 
fase avançada para a aprovação, dentre 
os quais o da vedação da compensação 
de honorários advocatícios, tiveram que 
ser apensados aos projetos do CPC e 
CPP em curso, o que nos remete, agora, 
a uma nova etapa de trabalho no sentido 
de não permitir a inclusão de dispositi-
vos que impliquem em prejuízo para o 
advogado.

JD - Como o senhor vê o ensino do 
direito no Brasil hoje?

OC – O ensino jurídico 
não qualificado compromete 
a formação dos operadores do 
direito. Um advogado prepa-
rado é sinônimo de uma jus-
tiça melhor. Mas temos de 
reconhecer que com mais de 
mil cursos de direito em fun-
cionamento, muitos deles sem 
nenhuma preparação, esta 

sonhada qualidade ainda está longe. In-
felizmente, muitas dessas instituições 
continuam a cometer um verdadeiro es-
telionato educacional. Há muito a OAB 
exige um basta a esse mercantilismo. 
Mas não estou generalizando, porque há 
as exceções.

Ophir Cavalcante está otimista. À frente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade 
que completa 80 anos, vê a Justiça brasileira cami-

nhando para uma aproximação com a sociedade. Nessa entre-
vista concedida ao jornal A TARDE (dia 11/04/2012), debate 
sobre temas como transparência, corrupção, reforma política e 
qualidade do ensino de direito.

“Um advogado 
preparado é sinônimo 
de uma justiça melhor”

Entrevista

OPHIR CAVALCANTE  
– a presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

“O efetivo controle 
da administração 
pública é uma 
obra inacabada”
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STJ afasta dois desembargadores acusados de desvio

Comissão aprova unificação 
de ICMS sobre importados

Apesar dos protestos de estados que se 
consideram prejudicados, a Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado aprovou 
na terça-feira (17/4) a unificação em 4% 
das alíquotas interestaduais do ICMS so-
bre importados, a partir do próximo ano. 
A determinação faz parte do Projeto de 
Resolução do Senado 72/2010, que seguiu 
para o plenário em regime de urgência.

A discussão e a votação da proposta 
duraram mais de quatro horas, com a 
aprovação da unificação do ICMS sobre 
importados por 20 votos a 6.

O senador Cyro Miranda (PDSB-GO) 
reclamou do “tratoraço” do governo na 
condução da proposta no Senado. O cata-
rinense Paulo Bauer disse que o governo 
federal não cedeu em nada que pudesse 
compensar as perdas dos estados afeta-
dos diretamente pela medida.

A Editora Saraiva e a LivroeNet, acabam de lançar os 19 
volumes iniciais da Coleção Saberes do Direito, coordenada 
pelos professores Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes.

Coleção Saberes do Direito

Novo Código 
Penal torna 

crime ação de 
cambistas

Direito Desportivo
Análise Jurídica

Direito Internacional
OEA elogia 

decisão do Supremo 
sobre abortos
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DECISÕES

Para preservar a instrução 
do processo e evitar o risco de 
eliminação de provas ou coação 
de testemunhas, o Superior Tri-
bunal de Justiça determinou o 
afastamento de dois desembar-
gadores acusados de participa-
rem de um esquema de desvio 
de recursos do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Norte.

A Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça referen-
dou o afastamento por tempo 
indeterminado dos desembarga-
dores acusados. De acordo com 
o relator, ministro Cesar Asfor 
Rocha, há nos autos elementos 
“suficientes e contundentes” 
para a investigação e o afasta-
mento dos desembargadores Os-
valdo Soares da Cruz e Rafael 

Godeiro Sobrinho. A decisão foi 
unânime.

A decisão foi assinada pelo 
relator do inquérito, ministro 
Cesar Asfor Rocha, que inves-
tiga as denúncias contra os de-
sembargadores Osvaldo Soares 
da Cruz e Rafael Godeiro So-
brinho. Ambos são acusados de 
assinarem ordens de pagamen-
tos de precatórios em nomes de 
laranjas para beneficiamento 
próprio quando eram presiden-
tes do tribunal. Os dois negam o 
envolvimento no esquema.

Ambos estão afastados por 
tempo indeterminado. Segundo 
o TJ-RN, ambos já estão afasta-
dos neste mês, um por motivo de 
doença e o outro por encontrar-
se em férias.

STJ afasta dois 
desembargadores 

acusados de desvio

‘Ninguém pressiona juiz do 
Supremo’, diz Lewandowski

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo 
Lewandowski negou terça-feira 
(17/04) que esteja sofrendo pres-
são dos colegas de Corte para li-
berar a ação penal do mensalão. 
O julgamento do caso, que vai 
determinar a responsabilidade 
de 38 réus no suposto esquema 
de compra de apoio político no 
governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, depende 

somente da liberação de Lewan-
dowski, revisor do relatório do 
ministro Joaquim Barbosa. “Nin-
guém pressiona juiz do Supremo 
Tribunal Federal. Jamais ocorreu 
isso na história. Nem os próprios 
colegas têm condições ou teriam 
condições de pressionar outro co-
lega. O juiz da Suprema Corte é 
absolutamente independente. A 
Constituição lhe garante isso”, 
afirmou o ministro. (G1)

Bebida 
Dois advogados saem do escritório cansados… Com a gra-

vata semi-aberta, o cigarro no canto da boca depois de um dia 
estafante de trabalho, um vira para o outro e pergunta:

- Vamos tomar alguma coisa?
O outro arregala os olhos empolgado e responde:
- Vamos!!! De quem????

Perguntas
O sujeito chega para um amigo, advogado e diz:
- Quanto você cobra para me responder duas perguntas?
- Quinhentos reais! Qual é a segunda?

Novo Código Penal torna 
crime ação de cambistas

A comissão de reforma do 
Código Penal aprovou na segun-
da-feira (16/4) proposta que tor-
na crime a revenda de ingressos 
por preço maior, como a prati-
cada por cambistas, e tipifica a 
fraude de resultado de compe-
tição esportiva. A aprovação da 
medida visa as competições es-
portivas internacionais que te-
rão sede no Brasil nos próximos 
anos. O presidente do grupo, 
ministro Gilson Dipp, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, acredi-
ta que a previsão desses atos no 
novo CP trará mais segurança 
aos eventos. 

O novo Código Penal trará, 
também, a distinção de asso-
ciação criminosa e organização 
criminosa. O CP atual fala ape-
nas de formação de quadrilha ou 
bando. O ministro Gilson Dipp 
chamou a atenção para a impor-
tância da mudança, que equi-
para a legislação brasileira ao 
que estabelece a convenção das 
Nações Unidas sobre o tema. 
“É preciso haver tratamento 
diferente para grandes organi-
zações, que tem uma lesividade 
social muito maior do que o ban-
do de criminosos que eventual-
mente se associam para praticar 
um crime”, explicou. A comissão 
ainda ressaltou que o objetivo 

da organização criminosa não 
precisa ser necessariamente, 
uma vantagem econômica, mas 
de qualquer natureza. A pena 
para essa conduta será de três 
a dez anos.

A revenda de ingressos de 
eventos culturais e esporti-
vos por valor maior do que o 
constante no ingresso poderá 
render ao infrator pena de até 
dois anos. Já a fraude de resul-
tado terá pena de dois a cinco 
anos de reclusão. “São atos 
que podem parecer simples, 
mas que na verdade afrontam 
toda a sociedade”, opinou o 
desembargador José Moinhos 
Pinheiro Filho, membro da co-
missão.

O autor do texto aprovado, 
advogado Marcelo Leal Lima 
Oliveira, que também compõe 
a comissão, classificou de grave 
a conduta dos cambistas e disse 
que não se trata mais de um ato 
inofensivo, feito por quem de-
pende daquilo para sobreviver. 
“Hoje, vemos cambistas sendo 
utilizados como fachada pelos 
próprios clubes, que por vezes 
precisam desviar os ingressos 
de uma eventual execução judi-
cial, por exemplo”, explica o ad-
vogado. Para Leal, trata-se de 
uma conduta que desequilibra a 
competição. “Ela agride não só o 
consumidor, mas essencialmen-
te a competição como um todo”, 
observou.



Uma petição pública no site do 
PSDB pede a agilidade do julgamen-
to do Mensalão no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Trata-se de um abaixo 
assinado, eletrônico, que, à evidência, 
não possui força e natureza jurídica de 
petição em forma de “amicus curiae”, 
cuja Jurisprudência do STF consagrou, 
ao lado das audiências públicas, res-
peitados, evidentemente, alguns requi-
sitos, como duas das mais puras e fun-
damentais participações democráticas. 

Evidentemente, este abaixo-as-
sinado não tem o condão de vincular 
a Presidência do STF na designação 
imediata de data para julgamento do 
caso Mensalão, cujos autos de proces-
so, compostos por quase 60 mil folhas, 
estão conclusos com o ministro revisor 
Lewandowski, após o voto do relator, 
ministro Joaquim Barbosa. Calcula-se 
que os votos de ambos terão, pelo me-
nos, 500 páginas, distribuídas em tó-
picos específicos para cada um dos 39 
corréus denunciados pelo Procurador-
Geral da República. Um dos corréus 
faleceu durante o processo, de sorte 
que foi declarada extinta sua punibi-
lidade (107, I do CP). 

Foram ouvidas mais de 600 teste-
munhas, além, claro, do incondicional 
respeito à ampla defesa, que deman-
dou análise, pelo Relator e pelo Plená-
rio, de seguidas petições das partes. 
Um julgamento desta magnitude con-
some tempo e o futuro presidente do 
STF, ministro Ayres Britto, garantiu 

à sociedade que determinará o julga-
mento pelo plenário da Corte ainda 
este ano. 

Agora, não obstante este abaixo-
assinado não obrigue, processualmen-
te, a mais alta Corte, jamais poderá 
ser desprezado, na medida em que o 
país, escandalizado, anseia pelo jul-
gamento de, se não o maior, um dos 
maiores escândalos da República. Os 
ministros do STF devem se solidarizar 
com o sentimento da população, esgo-
tada pelo gargalo da corrupção. Mais 
do que isso, jamais ignorariam que é 
livre a manifestação do pensamento 
(art. 5º, IV), tal como garantido o di-
reito fundamental à petição ao Poder 
Público, em defesa de direitos ou con-
tra a ilegalidade e abuso de poder (art. 
5º, XXXIV). 

Forte nestes argumentos, é de bom 
alvitre que a presidência do STF rece-
ba a manifestação popular em forma 
de petição a que alude o art. 5º, XX-
XIV, da Constituição e, dentro de uma 
função administrativa atípica que 
exerce, despachá-la de acordo com o 
seu Regimento Interno. Em arremate, 
por uma dialética moderna de Direito 
Administrativo Constitucional, a par-
ticipação e a fiscalização popular dos 
Poderes Públicos ganham contornos 
que permitem amadurecer o Estado 
Democrático de Direito.
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Líder do governo vai pedir urgência para 
votação da Lei Geral da Copa no Senado

Pedro Guerra é o novo 
desembargador do TJ-BA

O líder do governo no Senado, Edu-
ardo Braga (PMDB-AM), vai requerer 
tramitação em regime de urgência do 
projeto da Lei Geral da Copa, para 
que seja apreciado diretamente em 
plenário. Aprovada pela Câmara, a 
matéria está na Comissão de Educa-
ção do Senado e ainda terá que passar 
pelas comissões de Assuntos Econômi-
cos (CAE) e de Constituição e Justiça 
(CCJ) antes de ir a voto em plenário. 
Braga acrescentou que, depois de co-

lher as assinaturas dos líderes parti-
dários e apresentar o requerimento na 
Mesa Diretora da Casa, a expectativa 
é que a matéria seja votada em, no má-
ximo, 15 dias. A Lei Geral da Copa é 
uma das matérias legislativas conside-
radas prioritárias pelo Executivo. Na 
reunião de ontem (17), a ministra de 
Relações Institucionais, Ideli Salvatti, 
definiu com as lideranças da base uma 
agenda de votações dessas propostas 
consideradas mais relevantes.

O governador Jaques Wagner esco-
lheu o advogado Pedro Guerra para ser o 
novo desembargador do Tribunal de Jus-
tiça da Bahia. A decisão foi publicada no 
Diário Oficial de quarta-feira (18/4).

Pedro Guerra foi procurador-geral 
da Prefeitura de Salvador. Ele entra na 
vaga reservada ao quinto constitucional, 
artigo da Constituição que determina 
um quinto dos lugares dos tribunais es-
taduais a membros do Ministério Públi-
co e advogados com mais de dez anos de 
carreira. Os candidatos são indicados em 
lista sêxtupla pelos respectivos órgãos de 
classe.

Depois de compor a lista da OAB, Pe-
dro Guerra recebeu o maior de número de 
votos na composição da lista tríplice em 

sessão do Tribunal Pleno do TJ-BA. Na 
lista enviada ao governador baiano es-
tavam também os nomes dos advogados 
Custódio Lacerda e Antônio César Joau. 
(Ascom do TJ-BA).

Por Fabio Martins Di Jorge. 
Advogado da área de Direito Administrativo do escritório 

Peixoto e Cury Advogados. São Paulo – São Paulo.

Contexto Jurídico

Nesta data histórica – 11 de abril - de 
grande importância para o Direito e, so-
bretudo para a advocacia, no qual a Seção 
Baiana da Ordem dos Advogados do Bra-
sil comemora oitenta (80) anos de funda-
da, entendo que é necessário que se faça 
um exame, que se lance uma vista d’olhos 
sobre a profissão no seu momento atual e 
até se faça uma visita à sua história, por 
mais superficial que seja, ainda que ape-
nas para observar como marcha a advoca-
cia em nossa terra.

No nosso querido Estado, “berço da 
civilização brasileira”, pleno de atrativos 
naturais, belas praias, campos floridos em 
todas as estações do ano, deixa-nos felizes, 
sem dúvida e não é para menos. Temos do 
que nos orgulhar. 

Lembro-me, então, de um velho cole-
ga que ao ouvir elogios, fosse a ele mesmo 
dirigidos ou a outra pessoa, perguntava: 
e o mas, qual é o mas? Podem todos pres-
tar atenção que, o elogio é antecedido do 
mas, Isto é,quais são as restrições, o que 
o “orador” considera ruim no alvo dos elo-
gios.? Então, há que se perguntar, existe 
um mas em nossa amada terra no que diz 
respeito à advocacia nestes dias corren-
tes? A resposta, lamentavelmente, é sim, 
existem alguns mas encontrados nas de 
atividade. Entretanto, vou restringir-me 
ao que ocorre com a minha profissão, a ad-
vocacia. 

Tempos houve em que o advogado me-
recia respeito, respeito não no sentido de 
hierarquia, que não há, mas em termos de 
um tratamento educado e, mais do isso, to-
dos cumpriam a lei a propósito do compor-
tamento do advogado nos Cartórios e, na 
maioria das vezes, gerava-se se não uma 
amizade, mas uma grande aproximação 
entre advogados, serventuários e juízes e 
às vezes mesmo amizade. 

Para começar, diz a lei que não há hie-
rarquia entre advogados e juízes de quais-
quer instâncias, encontrando-se todos no 
mesmo nível. Ademais, a lei assegurando 
ao advogado o direito de falar nas audiên-
cias, inclusive nos tribunais, em pé ou sen-
tado, entrar e sair das audiências sem de-
pender de licença podendo de igual modo, 
transpor os cancelos, ou seja, ingressar 
nos recintos dos Cartórios e Tribunais, 
sem, aguardar ordens ou licenças.

Pois bem, nos dias atuais, os advoga-
dos são barrados nos balcões e lhe é ne-
gado o direito de ingressar no recinto in-
terno dos Cartórios, aguardando que a má 
vontade dos serventuários arrefeça, para 
obterem uma simples informação ou fazer 
a retirada de autos.

Mas o mau tratamento dispensado aos 
advogados não fica aí. Não faz uma sema-
na, uma advogada dirigiu-se a um Car-
tório trabalhista para entregar um docu-
mento e servidor pegou a sua mão, pegou 
o furador, pôs a mão dela sobre o furador 
e espremeu para obter os furos. Surpresa 
e sem entender o que ocorria, perguntou 
o significava aquele ato. Para responder 
(puxa, o servidor dignou-se de responder!) 
o funcionário apontou como dedo indica-
dor um “aviso” pregado na parede, e que 
diz que os papeis entregues pelos advo-
gados, devem estar furados e numerado. 
O advogado tem que ver os autos (coisa 
difícil de conseguir) pára saber o número 
da última página e numerar o documento 
que está portado para inserção nos autos, 
o que já constituem exigências descabidas, 
mas tomar da mão da advogada e sobre 
ela empurrar a sua para furar o papel, é 
não só um comportamento grosseiro, de-
seducado, como ilegal.       

 E situações vexatórias outras de hu-
milhação para com os profissionais da ad-
vocacia são encontradas a cada dia contra 
aqueles profissionais que por necessidade 
são obrigados a se dirigir aos Cartórios 
judiciais para conseguir uma informação 
ou praticar qualquer outro ato inerente ao 
seu dever profissional.

Nesse passo, ao mesmo tempo em que 
estamos felizes pela passagem do octogé-
simo aniversário da nossa Egrégia Secio-
nal da OAB, não podemos esconder nosso 
pesar e nossa profunda tristeza pelo modo 
com que são tratados os advogados nos 
nosso auditório judiciais. Em total descaso 
aos profissionais e à própria lei.

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado e Pós Graduado em Direito Imobiliário pela 

Universidade Católica do Porto - Portugal. 
Conselheiro Vitalício da OAB/BA; Membros dos Institutos 

dos advogados da Bahia e Brasileiro; Presidente do Instituto 
Baiano de Direito do Trabalho e Membro Honorário da 

Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) 
Salvador – Bahia.

E-mail: ebc@britocunha.com.br e 
euripedesebc.blogspot.com

A Lei e a advocacia 
– De joelhos – 80 anos 
da OAB/Bahia

ebc@britocunha.com.br fabio.martins@peixotoecury.com.br

ARTIGO

Mensalão e a 
manifestação popular

Reza na aula
De acordo com os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo, o Tribu-

nal de Justiça da Bahia suspendeu em caráter liminar uma lei de Ilhéus (413 
km de Salvador) que obriga as escolas municipais a rezar o pai-nosso antes das 
aulas. A prática ocorre desde fevereiro. A decisão da Justiça foi dada após o 
Ministério Público entrar com ação contra a lei, sob o argumento de que ela é 
inconstitucional.

QUINTO CONSTITUCIONAL
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Coleção Saberes 
do Direito

A Editora Saraiva 
e a LivroeNet, acabam 
de lançar os 19 volumes 
iniciais da Coleção Sa-
beres do Direito, coorde-
nada pelos professores 
Alice Bianchini e Luiz 
Flávio Gomes. Entre 
os títulos estão Direito 
Eleitoral, de autoria de 
Rafael Barreto; Direi-
to Constitucional I, de 
Olavo Augusto Ferreira 
e Juliano Taveira Ber-
nardes; Execução Pe-
nal, de Renato Marcão. 
Cada livro tem conteúdo na Net. O leitor, mediante 
assinatura, pode assistir aos vídeos. Analisar ju-
risprudência e debates. O conteúdo está no portal 
www.livronete.com.br 



www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 39 - SUL DA BAHIA - De 20 de abril a 20 de maio de 2012 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
05

O artigo 13, da Lei do Inqui-
linato, é expresso no sentido de 
que a cessão da locação, a sublo-
cação ou empréstimo do imóvel, 
total ou parcialmente, dependem 
do consentimento prévio e escri-
to do locador. Sendo assim, salvo 
autorização prevista em contrato, 
o inquilino não pode transferir a 
locação, sublocar ou emprestar 
(dar em comodato) o imóvel para 
terceiros sem a anuência escrita 
do locador. 

Se ocorrida a cessão, sublocação 
ou empréstimo irregular, o novo 
ocupante do imóvel caracteriza-se 
como um intruso. Ou seja, deten-
tor de uma posse injusta, que lhe 
foi transmitida indevidamente.

Diante deste cenário, criou-se 
uma grande divergência na doutrina 
e jurisprudência sobre qual é a ação 
judicial adequada para a retomada 
da posse do imóvel pelo locador.

Em resumo, existem duas 
correntes bem divididas: a ação 
cabível sempre será a despejo e 
proposta contra o inquilino; ou 
caberá ao locador optar pela ação 
despejo contra o locatário ou ação 
de reintegração de posse em face 
do intruso.

Os defensores da primeira cor-
rente estão amparados no artigo 
5º, da Lei do Inquilinato, o qual 
estabelece que “seja qual for o 
fundamento do término da loca-
ção, a ação do locador para reaver 
o imóvel a de despejo”. Ademais, 
para estes a ação de despejo é a 
correta, visto que é necessário que 
primeiramente seja rescindido o 
contrato de locação com o cedente 
ou sublocador, ou contra o sublo-
catário ou cessionários irregula-
res. Como exemplo de juristas que 
defendem esta linha de entendi-
mento, temos o saudoso Pontes de 
Miranda e o Pestana Aguiar.

Quanto à segunda corrente, 
sustentam os seus idealizadores 

que, uma vez que a posse injus-
ta configura esbulho possessório, 
tem-se como apropriada a ação 
de reintegração de posse contra 
o ocupante irregular. Visto que a 
posse não está assentada em con-
trato de locação e que, mesmo se 
não for formalmente rescindido 
o contrato de locação, não é razo-
ável obrigar que o locador tolere 
“a posse de terceiros em sua pro-
priedade, até que desfeito com o 
locatário o pacto de arrendamen-
to” (palavras de José Guy de Car-
valho Pinto, in “Locação & Ações 
Locativas).

E, no mesmo sentido, alegam 
estes juristas que os locadores es-
tariam autorizados a optarem pela 
ação de despejo contra o inquilino, 
na medida em que a cessão, sublo-
cação ou empréstimo irregular ca-
racterizam-se com infração legal 
e contratual. Podemos citar como 
defensores desta segunda corren-
te os juristas Maria Helena Diniz, 
Tucci e Villaça Azevedo, além de 
José Guy de Carvalho Pinto.

Na prática observamos que, 
por cautela, os locadores normal-
mente preferem ajuizar a ação de 
despejo contra o locatário, tendo 
em vista que, por vezes, é difícil 
fazer prova da invasão (especial-
mente nas locações residenciais). 
Entretanto, dependendo do caso 
concreto, a ação de reintegração 
de posse pode ser interessante do 
ponto de vista do senhorio, vez 
que o seu procedimento admite, 
como regra, pedido liminar, dife-
rentemente da ação de despejo, 
onde a liminar é exceção.              

               
Por Daniel Alcântara Nastri Cerveira.

Advogado e sócio do escritório Cerveira 
Advogados Associados. Pós-graduado em Direi-
to Econômico pela Fundação Getúlio Vargas São 
Paulo (FGV-SP), pós-graduado em Direito Empre-
sarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
e autor das obras “Shopping Centers - Limites na 

liberdade de contratar” e “Franchissing 
- Temas Jurídicos”.. 
São Paulo, Capital 

Intruso no 
imóvel: despejo 
ou reintegração de posse?

Direito Imobiliário
daniel@cerveiraadvogados.com.br

Hoje, dia 24 de fevereiro 
de 2012, comemoramos uma 
importante conquista da mu-
lher brasileira, o direito ao 
voto, um dos primeiros passos 
em nosso país para o reconhe-
cimento da igualdade entre 
homens e mulheres.

Apesar do movimento pelo 
sufrágio feminino ter tido início 
na década de 1910, quando a 
professora Leolinda de Figuei-
redo Daltro fundou a “Junta 
Feminina Pró Hermes da Fon-
seca”, apenas a partir de 1930 
essas reivindicações tomaram 
corpo. Nesse contexto, Getúlio 
Vargas, no decreto de 24 de fe-
vereiro de 1932, institui o Códi-
go Eleitoral Brasileiro, cujo ar-
tigo 2º disciplinava como eleitor 
o cidadão maior de 21 anos, sem 
distinção de sexo.

Mesmo com o baixo alis-
tamento feminino ocorrido na 
época, considerando que não 
havia obrigatoriedade de voto 
para as mulheres, é inegável o 
grande passo dado Código Elei-
toral de 1932 para a igualdade 
política entre os sexos.

A presente data é um marco 
e deve ser usada para refletirmos 
sobre o papel da mulher no Bra-
sil hoje, em pleno século XXI.

Incontestável que tivemos 

grandes avanços, tanto legisla-
tivos quanto sociais, no reconhe-
cimento de homens e mulheres 
como iguais. Nossa Constitui-
ção, por exemplo, afirma essa 
igualdade, além de rechaçar 
qualquer tipo de discriminação, 
incluindo a de gênero, e de ga-
rantir o voto universal. 

Entretanto, apesar da 
igualdade formal entre os se-
xos, há ainda muito que se lu-
tar até conquista de uma real e 
plena igualdade da mulher em 
relação ao homem.

No Brasil, o machismo ain-
da possui muitas faces vela-
das. No mercado de trabalho, 
por exemplo, dados de 2011 
do IBGE mostraram que as 
mulheres ainda ganham 28% 
a menos que os homens, exer-
cendo as mesmas funções. Os 
índices de desemprego também 
demonstram desigualdade, pois 
estão em 5,3% para homens 
brancos, mas em 12,5% para 
mulheres negras (dados de 
2009 do IPEA). Sem contar que 
os afazeres domésticos e o cui-
dado com os filhos e idosos ain-
da recaem predominantemente 
sobre as mulheres.

Também na política pode 
ser notada a desigualdade. 
Mesmo tendo elegido uma Pre-

sidenta da República, o Brasil 
conta hoje com apenas 8,9% 
de mulheres no Congresso Na-
cional, 12% nas Assembleias 
Legislativas e nas Câmaras 
Municipais, segundo dados o 
Governo Federal. Isso coloca o 
Brasil na 141ª colocação sobre 
presença de mulheres na políti-
ca, num ranking de 188 países. 
Em relação à América Latina, 
o Brasil fica apenas à frente da 
Colômbia nesse quesito. 

Felizmente, a tendência das 
últimas décadas tem sido de va-
lorização das mulheres e de seu 
trabalho, assim como de incen-
tivo para que ocupemos cada 
vez mais papéis de destaque e 
de comando em nosso país, seja 
em empresas privadas, seja na 
área pública, o que demonstra 
um avanço na luta pela igual-
dade real entre os sexos, fun-
damental para uma sociedade 
justa e democrática.

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

ARTIGO

80 anos da conquista 
do voto feminino

Ciclo de Palestra

Objetivando a atualiza-
ção dos (as) advogados (as), a 
Diretoria da OAB de Itabuna 
voltará a promover Ciclo de 
Palestras Jurídicas, sendo 
que a primeira ocorrerá no 
próximo dia 02 de maio do 
corrente ano, às 18h, no Au-

ditório da FTC de Itabuna, 
tendo como palestrantes os 
renomados advogados/pro-
fessores, Dr. Carlos Valder, 
que discorrerá sobre o tema 
“Coisa Julgada Inconstitucio-
nal”, e Dr. Harrison Ferreira 
Leite, com o tema “Orçamen-

to Público: Impositivo ou Au-
torizativo? Conseqüências de 
Uma ou Outra Posição”. Na 
oportunidade, este último pa-
lestrante fará lançamento do 
seu livro “Autoridade da Lei 
Orçamentária”

 Retorno do Ciclo 
de Palestras Jurídicas
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DIREITO CONSTITUCIONAL
1- A respeito dos Procuradores-

Gerais de Justiça nos Estados 
e no Distrito Federal, é INCOR-
RETO afirmar que:

a) podem ser destituídos pela Assem-
bleia Legislativa (nos Estados) e 
pela Câmara Legislativa (no Distri-
to Federal).

b) podem ser reconduzidos somente 
uma vez.

c) devem ser integrantes da carreira 
e exercem o cargo por mandato de 
dois anos.

d) são nomeados pelo Governador (nos 
Estados) e pelo Presidente da Repú-
blica (no Distrito Federal).

2- NÃO pode ser objeto de ação di-
reta de inconstitucionalidade

a) decreto que promulga tratado.
b) decreto legislativo que aprova 

tratado.
c) resolução.
d) súmula vinculante.

3- Suponha que o STF, no exame 
de um caso concreto (controle 
difuso), tenha reconhecido a in-
compatibilidade entre uma lei 

em vigor desde 1987 e a Consti-
tuição de 1988.

 Nesse caso, é correto afirmar 
que:

a) após reiteradas decisões no mesmo 
sentido, o STF poderá editar súmu-
la vinculante.

b) o STF deverá encaminhar a decisão 
ao Senado.

c) os órgãos fracionários dos tribunais, 
a partir de então, ficam dispensados 
de encaminhar a questão ao pleno.

d) a eficácia da decisão é erga omnes.
  
4- João, residente no Brasil há cin-

co anos, é acusado em outro país 
de ter cometido crime político.

 Nesse caso, o Brasil:
a) pode conceder a extradição se João 

for estrangeiro.
b) pode conceder a extradição se João for 

brasileiro naturalizado e tiver cometi-
do o crime antes da naturalização.

c) não pode conceder a extradição, in-
dependentemente da nacionalidade 
de João.

d) não pode conceder a extradição ape-
nas se João for brasileiro nato.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO março de 2012:  1- C; 2- B; 3-C E 4- A
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A maioria dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) entendeu que o aborto 
em caso de gravidez de feto anencéfalo (sem 
cérebro) não é crime. A Corte analisou a Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental (ADPF) 54, ajuizada em 2004 pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Saúde (CNTS). A decisão criará um efei-
to erga omnes, ou seja, favorecerá todas as 
mulheres, que agora não precisam mais de 
autorização judicial para interromper a gra-
videz após o diagnóstico de anencefalia.

Essa decisão criará um novo paradigma 
jurídico sobre o aborto de anencéfalos e tam-
bém da saúde da mulher no Brasil. Agora, a 
gestante não precisará mais ficar na depen-
dência de uma autorização judicial, que gera 
uma expectativa negativa e uma enorme 
pressão psicológica.

Diante da enorme repercussão do caso, 
que não envolveu apenas questões médicas 
e jurídicas, mas sim éticas, religiosas, mo-
rais de cunho social amplo e irrestrito, os mi-
nistros do Supremo decidiram, por 8 votos 
favoráveis contra 2, pela descriminalização 
do aborto de anencéfalos.

O entendimento do Supremo corrobora a 
Lei n. 9.434/97, na qual está disposta que a 
vida cessa com a morte encefálica ou morte 
cerebral. Se não há vida no feto anencéfa-
lo, sob o prisma jurídico, não há sentido em 
prolongar a gravidez e acarretar riscos e pre-
juízos psicológicos e à saúde da gestante. O 
avanço, portanto, estará na possibilidade de 
a mulher interromper a gravidez, diante do 
diagnóstico inconteste, sem que haja a  inter-
venção do Estado.

O posicionamento Supremo também favo-
rece aos profissionais da saúde, pois possibi-
lita uma segurança jurídica para o exercício 
profissional, uma vez que todos os envolvidos 
em um procedimento de aborto (à exceção 
daqueles permitidos em lei) podem cometer 
os crimes tipificados nos artigos 125 e 126 do 
Código Penal. As equipes poderão auxiliar as 
mulheres grávidas de feto anencéfalos que de-
cidirem realizar a antecipação terapêutica do 
parto, sem receio de cometerem ilícitopenal e 
ético.

Em razão da sensibilidade quanto ao 
tema, bem como durante o julgamento no 
STF, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
criou uma comissão com membros do próprio 
conselho, das sociedades médicas de pedia-

tria, neurologia, ginecologia e obstetrícia, do 
Ministério da Saúde, e especialistas em ul-
trassonografia fetal para que haja seguran-
ça no diagnóstico e para que seja elaborado 
um protocolo para guiar o acompanhamento 
da gestante que decidir pela antecipação do 
parto.

O país apresenta um serviço precário 
para atendimento de gestantes. Há centros 
de excelência no atendimento público à ges-
tante, mas poucos estabelecimentos efetiva-
mente compromissados com uma política de 
humanização do parto e com o oferecimento 
de um serviço de acompanhamento pré-na-
tal. Por outro lado, a realidade precária da 
saúde não ofusca a magnitude da decisão do 
STF. É incontestável sua representatividade 
jurídica e social. Se improcedente a ADPF, 
perderiam as mulheres, os profissionais de 
saúde e a sociedade, inclusive os defensores 
da continuidade da gestação.

No país, segundo informações do Ministé-
rio da Saúde, há 65 hospitais já credenciados 
para a realização do aborto legal, ou seja, as 
mesmas equipes poderão realizar a interrup-
ção da gravidez em caso de aborto anencéfalos. 
Da mesma forma, as mulheres que possuem 
planos de saúde também terão cobertura, 
como já ocorre nos abortos autorizados por lei, 
os quais se encontram no rol de procedimentos 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS).

Para que se possa garantir a dignidade 
da mulher, sua privacidade, sua saúde física 
e, em especial, seu direito à reprodução será 
fundamental a criação de equipes multidisci-
plinares nos centros de saúde com o propósi-
to de se acompanhar as mulheres e famílias 
envolvidas em um diagnóstico de feto anen-
céfalo e expostos à situação inesperada de se 
realizar a antecipação do parto. Nenhum dos 
ministros do STF deixou de imprimir em seu 
voto a gravidade do momento para a mulher: 
somente os familiares muito próximos e a 
equipe de saúde que acompanhar a gestante 
em sua decisão serão as testemunhas do so-
frimento – que se passe por esse momento, 
então, com respeito e a dignidade merecidos 
e reconhecidos em nosso Direito.

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.

Aborto de 
anencéfalos: o dia 
seguinte da decisão do STF

ARTIGO
drasandra@sfranconsultoria.com.br 

OAB | BA 7968

Av. Francisco Ribeiro Jr. 198, 
Edf. Atlanta Center - Loja 05 - Centro - Itabuna-BA
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ADVOGADOS ASSOCIADOS
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Todas as entidades municipalistas na-
cionais são atuantes, buscando o fortale-
cimento dos municípios, conquistando aos 
poucos com marchas e contra-marchas, a 
atenção merecida, mas nem sempre lhe 
dando soluções definitivas, ou seja, o reco-
nhecimento das desigualdades regionais e 
estabelecer o equilíbrio do desenvolvimen-
to e do bem-estar em âmbito nacional.

Os prefeitos brasileiros utilizam mani-
festação pública, reivindicação, ofícios, en-
tre outros meios, para obterem a atenção 
especial da Presidente da República, para 
que seja: promovido um encontro de con-
tas entre os Municípios e o Regime Geral 
de Previdência Social; suspensa, até a re-
solução do encontro de contas, os descon-
tos automáticos ao FPM dos Municípios 
por conta dos parcelamentos da dividas 
previdenciárias; suspensas a exigência da 
CND, CPD-EM ou CRP dos Municípios 
brasileiros para a realização de quais-
quer celebrações de acordos, convênios ou 
ajustes, contratos, financiamentos, avais 
e subvenções em geral, concessão de em-

préstimos e compensação previdenciária 
entre regimes, até a efetiva realização do 
encontro de contas requerido etc.

O Poder Executivo demonstra boa von-
tade política para que sejam aprovadas o 
equacionamento dos débitos previdenciá-
rios dos municípios brasileiros. Entretan-
to, as idas a Brasília dos prefeitos, não 
vêm dando o resultado almejado, visto 
que, ainda não foram aprovadas nenhu-
ma das reivindicações acima apontadas.

Concluo que, os municípios devem 
acionar o Poder Judiciário para fazerem 
valer seus direitos, principalmente com 
relação a encontro de contas e resolverem 
todas as questões abaixo  relacionadas: 
à contribuição previdenciária sobre a re-
muneração de administradores, avulsos e 
autônomos; a aplicação da Súmula Vin-
culante nº 8, do Supremo Tribunal Fede-
ral; a redução da multas acessórias etc.

Por Flávia Falcão Gordilho.
Advogada Tributarista; Pós-graduada 

em Direito Tributário e 
Direito Público. Itabuna – Bahia.

falcaoegordilho@uol.com.br 

Marchas e 
Contra-marchas

Direito Tributário

Vestibular infantil
A Justiça Federal condenou a União e o estado de São Paulo a pagarem indenizações de 

R$ 1 milhão cada por não terem impedido escolas privadas de fazer “vestibulinho” para aces-
so ao primeiro ano do ensino fundamental. A prática estava proibida desde 2005 por decisão 
liminar, e agora foi julgado o mérito, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.
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Pertencente a um bloco considerado 
não tradicional das ciências jurídicas 
junto com o Direito Ambiental, Direito 
Digital e a Biotecnologia, que ganham 
evidência no inicio do século XXI, o Di-
reito Desportivo deles se desprende, 
passando a receber atenção especial, 
tornando-se o campo do direito que 
mais cresce no Brasil atualmente.

O Direito desportivo é um ramo do Di-
reito que trata das relações jurídicas exis-
tentes nas atividades desportivas. Trata-
se de todo um conjunto de regramentos, 
com disposições administrativas, traba-
lhistas, civis e fiscais, entre outras.

O esporte, parte integrante da his-
tória humana, com sua natureza e 
peculiaridades, necessita regras que 
atendam à essas particularidades. 
Ante a crescente massificação das re-
lações desportivas no mundo, fizeram-
se necessárias normas que regulassem 
eventuais lides.

Na última década, após a promul-
gação da Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998 (Lei Pelé), nos acostumamos a 
um crescente interesse pelo mercado 
jurídico-desportivo, materializado em 
aumento no número de profissionais e 
na proliferação de cursos de especiali-
zação pelo país.

O Direito desportivo despertou inte-
resse no setor universitário e a criação 
da disciplina dá-se pela primeira vez 
como parte do curso de Direito da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). A introdução dessa área 
em meio universitário foi feita pelo 
professor-especialista em processo Luiz 
Padilla na mesma UFRGS, através de 
um projeto feito em 1995. Ministrada 
no final do século passado, e reconhe-
cida como parte curricular de um curso 
complexo e multidisciplinar.

Segundo declaração do advogado 

paulistano, especialista em admnis-
tração esportiva e presidente do IBDD 
- Instituto Brasileiro de Direito Des-
portivo (2007/2009 - 2010/2012), Luiz 
Felipe Guimarães Santoro: “O pionei-
rismo de cursos de pós-graduação lato 
sensu em nosso país, com as primeiras 
turmas de Especialistas em Direito 
Desportivo, foi promovido na cidade 
de São Paulo pelo Instituto Brasileiro 
de Direito Desportivo (IBDD). Outros 
estados também contaram e alguns 
ainda contam com bons cursos de es-
pecialização na área, como o Paraná, 
Rio de Janeiro, Ceará, Porto Alegre e o 
Distrito Federal”. 

É Inegável que o esporte de modo ge-
ral e o futebol em especial, representa 
hoje um amplo campo de atuação para 
o advogado. Embora o Direito Desporti-
vo ainda não seja uma ciência ensinada 
nas faculdades de direito como discipli-
na da grade curricular principal e, sim 
como matéria optativa em algumas, o 
arcabouço de leis e normas atinentes à 
atividade esportiva faz com que parte 
da doutrina defenda-na como um ramo 
autônomo da ciência jurídica.

Eis, portanto, nobres colegas cau-
sídicos um campo fértil para a nossa 
atuação.

Direito Desportivo

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

Análise Jurídica

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Graduado em História (Licenciatura); Gradu-

ado em Ciências Jurídicas (Bacharel); Pós-Graduado (Especia-
lização) em História Regional; Pós-Graduado (Especialização) 
em Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especialização) em Do-
cência 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 Coti-
dianas (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

XII Congresso Brasileiro de Direito do Estado
Edição Especial em Homenagem ao Ministro Ayres de Britto

Salvador - Bahia: 23 a 25 de maio de 2012
Inscrições: 0800 707 5246

www.direitodoestado.com.br/de  

“Mais uma polegada, e o crime seria 
uma espécie de contrato por adesão: o 

delinquente aceita a ‘obrigação de sofrer a 
pena’ para ter o ‘direito’ à ação criminosa”.

(Nelson Hungria)
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Com estima e apreço aos grandes ope-
radores do direito, Jerbson Moraes, Joa-
bs Ribeiro, Alberto Barreto, Dione Souto, 
Antônio Melquiades, Vercil Rodrigues, 
Davi Pedreira e tantos outros estudiosos.

     
Numa aula de Introdução ao Estu-

do do Direito na Faculdade de Ilhéus, a 
Profª Silvana Vieira Lins, com sua sapi-
ência, nos passava e nos orientava sobre 
as características da Escola Histórica do 
Direito. Uma escola influenciada pelo ro-
mantismo e que surge como contraposição 
ao Jusnaturalismo. Sua base transforma-
dora baseava sempre nos costumes e nas 
crenças sociais localizadas. Uma raiz do 
próprio processo histórico, como também 
uma manifestação cultural. Daí deriva o 
‘espírito do povo’. Nesta escola histórica, 
para alguns juristas e filósofos, sua ori-
gem não se encontra na força do legislador 
e muito menos na natureza das coisas.

Fazendo um paralelo com a teoria 
da adequação social, concebida por Hans 
Welzel, que preconiza a ideia de que, ape-
sar de uma conduta se subsumir ao tipo 
penal, é possível deixar de considerá-la 
típica quando socialmente adequada, isto 
é, quando estiver de acordo com a ordem 
social. Temos como exemplo a Pirataria 
de CDs e DVDs comercializados aberta-
mente nas vias públicas.

O artigo 184 do Código Penal Brasilei-
ro prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa por tal ilicitude, já 
que esta violação comercial visa exclusi-
vamente o lucro, direto ou indiretamente. 
Porém, já existem precedentes (jurispru-
dência), onde magistrados absolvem os 
envolvidos diretamente na ilegalidade, 
pois consideram que a lesividade tem sido 
aceita pela sociedade, ou seja, está dentro 
da adequação social. Não há como puni-lo 
já que é um fato tolerável pela sociedade e 
esta própria sociedade é o instrumento e 
o agente envolvido. Na concepção aludida, 
verifica-se apenas a retenção dos produtos 
e multa aos envolvidos. Cárcere, jamais. 
Principalmente quando envolve menores. 

Para alguns magistrados, não se pode pu-
nir aquilo que a sociedade julga normal.

Claro e evidente, que na maioria dos 
crimes vinculados à pirataria, a magis-
tratura tem agido com fulcro na lei pe-
nal, retendo e incinerando tais produtos 
frutos da ilegalidade, multando, criando 
penas alternativas, quando não à deten-
ção. É a aplicabilidade da lei, usando o 
princípio da normatização.

Outro exemplo clássico está o artigo 
229 do Código Penal, totalmente obsoleto 
do ponto de vista jurídico, já que as ‘casas 
do sexo’ ou prostibulo já é algo tolerável 
pela sociedade e utilizado como mecanis-
mo de diversão. As putas já não são mais 
putas. São profissionais do sexo. Com di-
reito às associações de classe e até mesmo 
aposentadoria por tempo de serviço. A ca-
minho da regulamentação.

Está provado, que tanto a pirataria 
quanto a prostituição já não comportam 
repressão abusiva de detenção por parte 
do Estado. Já está investido nos costumes 
e crença do povo como algo absolutamen-
te normal. O caráter criminoso está total-
mente superado por força do costume.

No meu entender a Teoria da Adequa-
ção Social, apesar de pouco ainda utilizada 
no mundo forense, dá margem a preceden-
tes impróprios, apesar do que se chama de 
‘costumes impostos pela sociedade’ cau-
sando interpretações variadas no vacilo 
da ordem jurídica, estabelecendo a diver-
gência de interpretação e atuação.

A teoria de Hans Welzel nada mais 
é do que a ressurreição de uma linha da 
antiguidade, baseada na tolerância so-
cial e se completando pelas crenças, pelos 
costumes e ideias de uma sociedade sem 
uma ciência jurídica e suas normas. É pe-
rigoso. Muito perigoso!

Viva a contraposição e a contradi-
ção que nos leva a construção de novas 
ideias.

Comerciantes, 
profissionais e a lei

Introdução ao Direito
eliasreis.ilheus@gmail.com 

Por Elias Reis.
Presidente do Sindicato dos Radialistas de Ilhéus e Bacha-
relando em Direito da Faculdade de Ilhéus. Ilhéus – Bahia.
E-mail: sindicato.radio.tv.ilheus@gmail.com e eliasreis.

ilheus@gmail.com

A Organização dos Estados America-
nos (OEA) elogiou a recente decisão do 
STF sobre aborto de fetos com anencefa-
lia durante a 4ª Conferência de Estados-
Partes da Comissão Interamericana de 
Mulheres da OEA, que acontece em Wa-
shington, nos Estados Unidos.

A secretária de Políticas para as Mu-
lheres, Eleonora Menicucci, afirmou que o 
Brasil foi lembrado por ser um dos únicos 
países a implantar medidas de proteção 
recomendadas pela OEA. “Elogiaram a de-
cisão da constituição da Lei Maria da Pe-
nha e a decisão mais recente do Supremo 
Tribunal Federal sobre anencefalia”, disse.

A garantia de acesso das mulheres à 
Justiça e a ampliação de centros de re-
ferência e casas-abrigo para mulheres 
vítimas de violências são os principais 
pontos do relatório aprovado pelos paí-

ses da OEA na conferência. O documen-
to avaliou os mecanismos adotados pelos 
países para implantar as recomendações 
da Convenção Interamericana para Pre-
venir, Punir e Erradicar a Violência con-
tra a Mulher, conhecida como Convenção 
de Belém do Pará.

De acordo com a secretária nacional 
de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, Aparecida Gonçalves, a minis-
tra solicitou à OEA que no próximo fó-
rum sobre o tema, que ocorrerá em julho, 
o Brasil tenha uma mesa para discutir a 
questão da estrutura de Estado.

“A ministra pediu isso porque temos 
dez ministras, uma presidenta da Repú-
blica, além de várias mulheres ocupando 
cargos de destaque. O Brasil tem uma 
experiência para apresentar ao mundo”, 
disse Gonçalves. (Agência Brasil). 

Direito 
Internacional

OEA elogia decisão do
Supremo sobre abortos

Comissão aprova unificação 
de ICMS sobre importados

Apesar dos protestos de estados que se 
consideram prejudicados, a Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado aprovou 
na terça-feira (17/4) a unificação em 4% 
das alíquotas interestaduais do ICMS so-
bre importados, a partir do próximo ano. 
A determinação faz parte do Projeto de 
Resolução do Senado 72/2010, que seguiu 
para o plenário em regime de urgência.

A discussão e a votação da propos-
ta duraram mais de quatro horas, com a 
aprovação da unificação do ICMS sobre 
importados por 20 votos a 6.

O senador Cyro Miranda (PDSB-GO) 
reclamou do “tratoraço” do governo na 
condução da proposta no Senado. O cata-
rinense Paulo Bauer disse que o governo 
federal não cedeu em nada que pudesse 
compensar as perdas dos estados afetados 
diretamente pela medida.

Em defesa da proposta, o relator Edu-
ardo Braga (foto) afirmou que há um ano 
a matéria está em pauta, e várias audiên-
cias públicas sobre o tema foram realiza-
das. Ele também alegou que os estados e o 
Distrito Federal terão todo o resto de 2012 
para se adaptar às novas regras.

Em tom de advertência, o senador 
Magno Malta (PR-ES) disse que “a federa-
ção estava sendo derrotada e a Constitui-
ção, cuspida”, com a votação. Malta decla-
rou-se fora da base do governo e disse que 
o Senado estava deixando de ser a “casa 
da Federação”.

Favorável à proposta, Aloysio Nunes 
(PSDB-SP) explicou que, pelo atual mo-
delo de repartição do ICMS na origem e 

no destino, quando um estado concede um 
benefício fiscal, o faz em prejuízo de outro. 
Mesmo assim, Nunes disse ter dúvidas 
quanto à eficácia da medida para acabar 
com a “judicialização do ICMS”. “Quando 
o estado de destino da mercadoria rejeita 
o crédito de ICMS concedido na origem 
dentro do esquema de concessão de incen-
tivos — a essência da guerra dos portos 
—, o assunto acaba indo para a Justiça”.

Nunes disse que a definição de “con-
teúdo de importação” nos produtos, para 
efeito de tributação, pode gerar muitas con-
trovérsias, já que é atribuída ao Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
cujas decisões são tomadas por unanimida-
de pelos secretários de fazenda estaduais.

Os governadores de Santa Catarina, 
Raimundo Colombo, e do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, e o vice-governador 
de Goiás, José Eliton Figueiredo, parti-
ciparam da reunião da comissão e pedi-
ram regras de transição na implantação 
da proposta.

A defesa do gradualismo também mar-
cou os discursos de vários senadores. Luiz 
Henrique da Silveira (PMDB-SC) citou 
inclusive proposta dos secretários de Fa-
zenda das regiões Sul e Sudeste que pre-
via redução gradativa, a fim de permitir a 
adaptação das contas estaduais.

Com os apelos, a possibilidade de um 
novo prazo para negociações ganhou for-
ça. No entanto, requerimento pedindo o 
adiamento da votação, para 8 de maio, foi 
derrotado por pouco, com 12 senadores a 
favor e 13 contra.



40 - Em tema de independência, prerrogativa, direi-
tos, ética e moralidade não fça o advogado concessões 
ou transigências, por mínimas que sejam porque, mais 
cedo, mais tarde, outras se seguirão, como bola de neve, 
num crescendo comprometedor, afetando a autonomia, 
conduta, imagem e reputação profissional. 

41 - Esforças-te por seres claro, simples, objetivo e 
sintético em tuas petições, arrazoados, escritos e susten-
tações orais. Não procures mostrar erudições, evita abu-
sar do emprego de expressões em idiomas estrangeiros.

42 - O estágio praticado em grandes escritórios de 
advocacia costuma ser um duro, às vezes penoso apren-
dizado, exaustivo até fisicamente. Requer responsabili-
dade, paciência, determinação, não raro, sacrifício. Mas 
é nele que muitas vezes, se tempera e forjas o verdadei-
ro profissional, que, com o tempo, termina por instalar 
sua própria banca profissional, muitas vezes associada 
a outros colegas ou ex-colegas de estágio.

43 - Nas sustentações e arrazoados orais, só excep-
cionalmente leias textos, sob pena de te tornares monó-
tono, e deixares ou julgadores desatentos.

44 - Nas causas complexas e relevantes, penden-
tes de decisão do tribunal em que se quer reparar a 
injustiça cometida, nunca deixes de elaborar memorial 
e entregá-lo ao julgadores, um a um, com antecedência, 
e fazê-lo, mais uma vez, ainda mais resumidamente na 
própria sessão de julgamento, na esperança de que o 
trabalho venha a ser por eles lido.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Penhora on line
O volume bloqueado diretamente em contas correntes, por 

meio da penhora online, cresce todo ano, segundo reportagem 
do Valor Econômico. No ano passado, foram congelados R$ 22 
bilhões, 10% a mais que em 2010, quando foram bloqueados 
R$ 20,1 bilhões. Em 2011, as empresas receberam 4,5 milhões 
de requisições eletrônicas de informações e ordens de bloqueio, 
desbloqueio e transferência de valores.

Direito do Trabalho

Na Justiça Especializada do Tra-
balho, as partes possuem a prerro-
gativa de interpor recurso, visando 
à reforma ou ampliação da condena-
ção, diante do consagrado princípio 
constitucional da ampla defesa e do 
contraditório. Para a empresa inter-
por recurso, necessário se faz o re-
colhimento de determinada quantia 
(o valor dependerá do recurso a ser 
interposto e do valor da condenação 
arbitrado pelo juiz) denominada de-
pósito recursal, para que seja pro-
cessado o referido recurso.

Referido depósito recursal visa 
garantir a execução, e na sua ausên-
cia, o recurso não será aceito, sendo 
considerado deserto. No entanto, 
podem ocorrer certas situações, em 
que a empresa, deve reaver os valo-
res depositados a título de depósito 
recursal, mas que por omissão da 
Justiça, ou ausência de requerimen-

to, este valor fica retido.
Exemplo comum são ações tra-

balhistas julgadas procedentes em 
primeira instância, onde são inter-
postos recursos ordinários, e, por 
conseguinte, o Tribunal Regional 
do Trabalho (segunda instância), 
dá provimento aos recursos das em-
presas para julgar as ações improce-
dentes. Nestes casos, após o retorno 
dos autos para a primeira instância, 
devem as empresas pleitear a devo-
lução dos valores.

E, no caso de manutenção da 
condenação da empresa, os valores 
recolhidos de depósitos recursais 
podem ser utilizados para o abati-
mento da condenação, de forma atu-
alizada. Se não houver o abatimento 
na condenação, o valor deverá ser 
devolvido, devidamente atualizado.

Diversas empresas possuem 
processos trabalhistas arquivados, 

onde não foram efetuados os reem-
bolsos dos valores correspondentes 
aos depósitos recursais, implicando 
em um prejuízo financeiro, sendo 
certo que nada impede o desarqui-
vamento do processo, visando à de-
volução dos valores.

Em um primeiro momento, po-
demos pensar que os valores são 
ínfimos. Entretanto, as empresas 
que possuem um elevado passivo 
trabalhista podem reduzir signifi-
cativamente seus custos processu-
ais, ante a possibilidade de abater 
da condenação os valores previa-
mente depositados. Ou no caso 
contrário, deve ser requerida ao 
Judiciário a liberação dos valores 
devidos, ainda que o processo este-
ja arquivado.

Por Vivian Cavalcanti de Camilis. 
 Advogada da área trabalhista do escritório Innocen-

ti Advogados Associados. São Paulo – São Paulo.

Retenção de valores de 
depósitos recursais na Justiça do Trabalho

vivian.cavalcanti@innocenti.com.br 

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

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

O jornal DIREITOS é indis-
pensável a cada mês. A ultima 
edição estava com muitas coisas 
interessantes. Parabéns pela en-
trevista com Dr. José Carlos Oli-
veira, o cara não é fraco não, já 
contribuiu, ou seja, fundou três 
academias na cidade de Itabuna.

Gustavo Pereira. Advogado. Fei-
ra de Santana – Bahia. 

Parabenizo a equipe do DIREITOS pela qualidade desse im-
portante instrumento de comunicação do Sul da Bahia. E apro-
veito também para parabenizar a qualidade do 2º Caderno, que 
refuto como o melhor caderno 2 que circula em Itabuna e região.

Maria Clara. Empresária. Teixeira de Freitas – Bahia. 

Vercil Rodrigues, parabéns para você e sua equipe (leia-se 
jornal e revista Direitos) por a cada mês nos presentear com um 
jornal de tamanha qualidade. Continuem assim fazendo o melhor 
jornal da região, sob o ponto de vista de conteúdo-qualidade.

Mirtes Maria. Fisioterapeuta. Porto Seguro – Bahia.

Comissão do CP 
quer prisão para 

motoristas bêbados
A comissão de juristas que es-

tuda um novo Código Penal quer 
inverter a função do bafômetro. Em 
decisão do final de março, o Supe-
rior Tribunal de Justiça decidiu 
que apenas o uso do aparelho ou o 
exame de sangue podem provar em-
briaguez ao volante. O entendimen-
to desagradou parlamentares, que 
querem tornar a lei mais rigorosa. 
Além disso, a proposta quer punir o 
condutor com pena de até três anos 
de prisão. 

No Senado, a comissão de juris-

tas sugeriu que, no caso do bafôme-
tro, o condutor tenha o direito de 
assoprar no aparelho para provar 
que está sóbrio. Como se sabe, a 
legislação brasileira prevê que um 
suspeito não pode produzir provas 
contra si mesmo. É por isso que o 
exame de sangue ou do etilômetro 
não são obrigatórios.

Além da inversão do teste, o 
anteprojeto amplia as provas que 
atestam embriaguez ao volante, 
podendo ser constatada, segundo o 
texto, “mediante obtenção a qual-

quer prova em direito admitida”, 
como um exame clínico ou o teste-
munho de particulares, de agentes 
de trânsito e da própria vítima.

O texto também quer acabar com 
a necessidade de provar os 6 dg/l de 
álcool no sangue. Nesse caso, o con-
dutor que não fizer o teste será consi-
derado embriagado. O bafômetro se 
tornará um instrumento de defesa do 
motorista, ou seja, um direito para 
comprovar sobriedade. As sugestões 
serão entregues para votação ao Se-
nado no final do mês de maio. 
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Os interessados em enviar perguntas 
sobre o tema Direito Previdenciário 

para Dr. Marcos Conrado, encaminhar 
para direitos@jornaldireitos.com.br 

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

01) Tenho 58 anos e trabalhei de abril de 
1979 até agosto de 1985 e de abril de 1996 até 
janeiro de 2002 numa Companhia de Minera-
ção. Com base nesse tempo de contribuição eu 
já teria direito a algum tipo de aposentadoria 
do Regime Geral da Previdência Social? Jorge 
Paulo.

O período laboral indicado, totaliza 12 (doze) anos 
e 01 (um) mês de tempo de contribuição. Este tem-
po de contribuição é insuficiente para a concessão 
da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, que 
tem como requisito determinante ter o segurado 35 
(trinta e cinco) anos de contribuição se a atividade 
profissional exercido na Companhia de Mineração 
for considerada comum.

Se a atividade profissional exercida na Compa-
nhia de Mineração, lhe expunha a uma associação 
de agentes nocivos a sua saúde e integridade física, 
seriam necessários 25 (vinte e cinco) anos de contri-
buição nesta atividade para fazer jus à concessão da 
Aposentadoria Especial.

Desse modo, no momento o Sr. Jorge Paulo não 
preenche os requisitos necessários para se aposen-
tar, exceto se por alguma enfermidade gerar incapa-
cidade para exercer qualquer atividade laborativa, 
desde que mantenha a qualidade de segurado.

02 - Apesar de ser advogado desde 1978, so-
mente comecei a contribuir com a Previdên-
cia Social há sete anos. Assim, na condição 
de contribuinte individual, posso pagar todo 
retroativo ou perdi a chance de fazê-lo? Anô-
nimo.

Conforme as informações contidas no quesito, a 
inscrição na Previdência Social ocorreu há sete anos, 
a partir deste marco o advogado passou a ser contri-
buinte individual tendo a obrigação de efetuar men-
salmente suas contribuições previdenciárias. Caso 
ocorra o não pagamento de algum mês ou meses nes-
te período o segurado pode pagas a competência(s) 
que tiver (em) em aberto com os acréscimos legais.

As contribuições previdenciárias no período ante-
rior a data que se inscreveu na Previdenciária Social 
não são devidas, pois ainda não era segurado obriga-
tório, e também referiam-se a Salários de Contribui-
ção em outras moedas que não o Real. Contribuições 
previdenciárias existentes antes de Julho de 1994, 
para a concessão dos benefícios previdenciários atu-
ais, só servem com tempo de contribuição e, para 
elaboração do cálculo da RMI destes benefícios previ-
denciários a planilha de cálculo é preenchida com os 
Salários de Contribuição a partir de Julho de 1994, 
quando entrou em vigência a moeda Real.

Por Marcos Conrado. 
Advogado, especialista em Direito Previdenciário; Diretor-Fundador da 
Marcos Conrado Advocacia e Membro da Academia de Letras Jurídicas 

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


