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Jornal Direitos - No último dia 28 
de abril, comemoramos o dia mun-
dial da educação. No contexto da 
educação superior, como o senhor 
ver as atuais formas de acesso à fa-
culdade?

Alfredo Omena - Nos últimos anos 
contemplamos uma série de políticas 
públicas que têm contribuído para a de-
mocratização da educação, em especial o 
acesso ao ensino superior de estudantes 
de classes socioeconômicas menos favo-
recidas. Programas do governo federal 
têm ampliado o número de faculdades 
públicas, dobrou o número de vagas, 
criou o PROUNI e o NOVO FIES. Este 
último, um programa de financiamento 
com juros de 3,4% ao ano, está autoriza-
do para faculdades cujo índice de qua-
lidade tenha sido aprovado pelo MEC. 
Alunos que sonhavam em um dia fazer 
um curso superior e não tinham chan-
ces nas faculdades públicas, em função 
da alta concorrência ou, nas faculdades 
privadas, pelos valores ditados pelo mer-
cado, agora o podem. Nós nos sentimos 
felizes por poder propiciar a realização 
desses sonhos.

JD – Dentre os propósitos de uma 
Instituição de Ensino Superior se 
destacam, a promoção do desenvol-
vimento educacional e a busca pelo 
atingimento de determinados cam-

pos profissionais em consonância 
com as necessidades e expectativas 
gerais da sociedade. Na prática, de 
que forma a UNIME tem demonstra-
do essas ações?

AO – Penso que posso sintetizar a 
atuação da UNIME na comunidade re-
gional destacando três aspectos: a- Pos-
sui um excelente Projeto Pedagógico de 
Cursos e um Corpo Docente invejável. 
Nosso projeto pedagógico não ficou no 
nível filosófico; buscou, em suas ações, 
resgatar nos educadores o valor do pla-
nejamento, da busca de novas metodo-
logias mais condizentes com o perfil 
dos ingressantes na atualidade. Pro-
curamos, através dele, utilizar os co-
nhecimentos adquiridos na prática 
para “re-significar” a ação de todos 
os envolvidos na instituição, buscan-
do em cada curso ofertado decifrar as 
competências necessárias para que o 
egresso consiga obter uma boa em-
pregabilidade, e fundamentalmente 
a preparação para o exercício da cidada-
nia. Sua metodologia evidencia o desejo 
de proporcionar aos alunos uma forma-
ção prática, realista, cidadã e solidária 
com as necessidades do meio, através 
de currículos flexíveis que permitem 
eleger, reformular e ampliar as modali-
dades de formação. As ações acadêmico-
pedagógicas são regidas por um grupo 

de Coordenadores e Professores com 
excelente qualificação (especialistas, 
mestres e doutores) que trazem consigo 
a paixão de Ser Educador como um prin-
cípio fundamental no exercício de suas 
atividades. b- Nossos cursos atuam di-
retamente junto às comunidades. Como, 
por exemplo, o curso de Arquitetura que 
tem, dentre os seus projetos, o intitulado 
“A cor dessa cidade sou eu”, que numa 
busca do perfil do morador, através de 
análise psicológica, traz para a faixada 
da casa cores e design que se pareçam 
com a personalidade dele; O curso de 

Administração promove a Semana do 
Empreendedor, que funciona como uma 
espécie de feira de negócio dentro da 
própria faculdade. Os alunos têm a opor-
tunidade de criar sua própria empresa 
e comercializar seus produtos durante a 
feira; O curso de Ciências Contábeis dá 
suporte à comunidade externa na decla-
ração de Imposto de Renda de pessoa fí-
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sica; O curso de Direito tem o Núcleo de 
Práticas Jurídicas (NPJ) que, através do 
Balcão de justiça e Cidadania, permite 
que os alunos tenham mais contatos com 
os processos cíveis através das audiên-
cias de conciliação que são promovidas; 
além disso, possui Clínica de Psicologia 
que atende em média 400 pacientes por 
mês, Centro de Prevenção e Recuperação 
em saúde, formado pela Farmácia Esco-
la, Clínica de Fisioterapia, com cerca de 
1000 atendimentos para a população e 
Educação Física, tudo isso com atendi-
mento gratuito. Os cursos também têm 
participação em mutirões promovidos 
por entidades sociais dando suporte na 
área de saúde e cidadania; c- Formação 
de um grupo de pesquisa visando acele-
rar os impactos de nossas ações na so-
ciedade. Temos hoje o primeiro grupo de 
pesquisa com a linha mestra “Inovação 
Sustentável e Desenvolvimento Social”, 
aprovado pelo CNPQ/CAPES, com parti-
cipação em bolsas de pesquisa, projetos 
sociais, patentes, pesquisa e outras ati-
vidades. O projeto ultrapassou barreiras, 
tornando-se internacional e hoje conta 
com pesquisadores da Universidade de 
Sevilha-Espanha, Universidade Pablo 
de Olavide-Espanha, Universidade Car-
los III de Madri-Espanha, Universidade 
Católica do Chile-Chile, Universidade 
de Neuchâtel na Suíça e a empresa mul-
tinacional Brasil España - IES Global, 
dedicada a consultoria empresarial e 
científica. Esse é mais um diferencial 
para quem faz UNIME em Itabuna.

JD – Itabuna está se 
encaminhando para se 
tornar o principal pólo 
educacional da região. 
Há algum novo projeto 
da UNIME que venha 
convergir com essa ex-
pectativa?

AO – A expectativa é de 
que acompanhemos esse 
crescimento. Para isso es-

tamos trabalhando para a implantação 
de novos cursos como os de Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção, Enge-
nharia Ambiental e Radiologia. Também 
já estão sendo construídos novos labora-
tórios e a Clínica de Enfermagem, que 
aumentarão o suporte para os alunos e 
serviços para a comunidade da região.

“Nós nos sentimos 
felizes por poder 
propiciar a realização 
desses sonhos”

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS é o Dire-
tor-Geral da UNIME – União Metropolitana de Educação 
e Cultura. Ele é formado em engenharia elétrica e pós gra-

duado em Administração de Empresas, Marketing e Qualidade. O 
entrevistado falará, entre outras coisas, sobre o acesso ao ensino 
superior e o novo projeto da UNIME para a nossa região.

“Hoje nós contemplamos 
uma série de políticas públicas 
que têm contribuído para a 
democratização da educação”

Entrevista

ALFREDO OMENA 
Diretor-Geral da UNIME
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Notícia Jurídica

Comissão aprova teto de
R$ 32 mil para serviço público

A Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público da Câma-
ra dos Deputados aprovou quarta-
feira (9/5) proposta que eleva o teto 
do serviço público, equivalente aos 
vencimentos dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) – de R$ 
26,7 mil para R$ 32,1 mil a partir de 
1º de janeiro de 2012.

O texto aprovado é um substi-
tutivo do relator, deputado Roberto 
Santiago (PSD-SP), ao Projeto de 
Lei 7749/10, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que fixa o teto em R$ 
30,6 mil. A proposta ainda será ana-
lisada pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, antes de ir para 
o Plenário.

Ministro 
Ayres Britto, 
presidente 
do STF

Projeto prevê 
seguro-desemprego 

a domésticos 
sem FGTS

Judiciário não representa o povo, diz ministra nos EUA

Ministro concede 
liminar contra 
regra do CNJ
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Análise Jurídica

A Lei nº 
12.607/12 - Proíbe 

o aluguel e a 
venda de garagem 

Marco 
Aurélio, 
Ministro 
do Supremo 
Tribunal 
Federal
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DECISÕES

“O contrato de prestação de 
serviços de advocacia, no qual 
está sempre presente o direito de 
revogação do mandato, impõe ao 
profissional o risco de rompimen-
to e, consequentemente, da não 
realização dos honorários inicial-
mente previstos”. O entendimen-
to é da 35ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que negou a pre-
tensão de um advogado de rece-
ber o total de honorários contra-
tados após a rescisão do contrato 
que firmou com seu cliente.

O contrato previa o paga-
mento de honorários no valor 
de R$ 18 mil. O valor seria pago 
em 18 parcelas mensais de R$ 1 
mil. No entanto, o cliente resol-
veu cancelar o contrato após o 
pagamento da segunda parcela, 
quando o advogado já havia ini-
ciado o processo.

O advogado então entrou na 
Justiça pleiteando o recebimen-
to de todo o valor acertado em 
contrato. Alegou que não havia 
abusividade na cláusula, que in-
clusive encontrava respaldo no 
artigo 22 do Estatuto da OAB. 

Para o relator do caso, de-
sembargador Arthur Marques 
da Silva Filho, mesmo havendo 
cláusula que estabelece que no 

caso de rescisão antecipada por 
conta do contratante, os hono-
rários serão devidos por inteiro, 
“não torna o contrato inexigível, 
visto como os serviços foram 
prestados, apenas devem ser 
dimensionados para apuração 
do justo valor da remuneração 
do profissional que trabalhou e 
deve receber”. Ainda de acordo 
com o relator, este entendimento 
não encontra empecilho no arti-
go 22 do Estatuto da Advocacia, 
justificando-se pela possibilida-
de de revogação da procuração 
a qualquer momento, bem como 
pelo princípio da vedação ao en-
riquecimento sem causa.

“Considerando que o va-
lor de R$ 18 mil foi estabeleci-
do para o acompanhamento de 
todo o processo, até a expedição 
do formal de partilha, não ten-
do o réu praticado qualquer ato 
em nome dos autores no proces-
so de inventário, limitando-se a 
ingressar com pedido de alvará, 
entendo razoável a fixação dos 
honorários em R$ 2 mil corres-
pondentes a pouco mais de 10% 
do valor total, considerando, 
como dito, os atos praticados e a 
tabela honorária da OAB”, con-
cluiu o relator. 

(Por Rogério Barbosa)

Advogado deve 
receber honorários 
parciais de cliente

Opinião pública e o Judiciário
O julgamento de temas po-

lêmicos que dividem a socieda-
de é o que se espera de cortes 
como o Supremo Tribunal Fe-
deral e os tribunais superio-
res. No entanto, diante de uma 
sociedade cada vez mais inte-
ressada em Justiça, a pressão 

da opinião pública sobre quem 
deve decidir tecnicamente au-
menta. Segundo o ministro 
Cesar Asfor Rocha, primei-
ro magistrado a completar 20 
anos como membro do Supe-
rior Tribunal de Justiça no 
próximo dia 22 de maio, pelo 

menos uma mudança crucial 
já pode ser sentida. Em entre-
vista concedida ao Anuário da 
Justiça Brasil 2012, ele afir-
mou que, há duas décadas, era 
preciso coragem para condenar 
um réu. Hoje, é preciso muita 
coragem para absolver. 

O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e come-
ça a lê-la avidamente. Todos se surpreendem com a conver-
são daquele homem e uma pessoa pergunta o motivo.

O advogado doente responde:
“Estou procurando brechas na lei”.

Redes sociais
As redes sociais não são usadas apenas por empresas em 

processos de seleção de funcionários ou por bandidos que bus-
cam por vítimas que ostentam grande poder econômico em 
seus perfis virtuais. Hoje, as informações pessoais exibidas na 
internet já são usadas até mesmo por juízes que investigam 
a vida de advogados e partes antes de conceder, por exemplo, 
assistência Judiciária.

Projeto prevê seguro-desemprego 
a domésticos sem FGTS

A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado aprovou na quar-
ta-feira (9/5) projeto de lei que 
garante o pagamento do seguro-
desemprego por três meses a em-
pregados domésticos demitidos 
sem justa causa. Para ter direito 
ao benefício, o trabalhador do-
méstico precisa comprovar vín-
culo de emprego por, no mínimo, 
15 meses ao longo dos últimos 
dois anos e estar em dia com as 
contribuições previdenciárias.

Proposto pela senadora capi-
xaba Ana Rita (PT), o PL não exi-
ge dos empregados domésticos a 
inscrição no Funda de Garantia 
do Tempo de Serviço. Atualmen-
te, apenas 6% dos trabalhadores 
domésticos têm direito ao segu-
ro-desemprego pelo fato de estar 
inscritos no FGTS, o que, para a 
relatora do projeto de lei, senado-

ra Lídice da Mata (PSB-BA), “é 
uma discriminação”.

Segundo Mata, o objetivo do 
fundo é formar patrimônio para 
o trabalhador usar em caso de 
demissão imotivada, na aposen-
tadoria ou na aquisição da casa 

própria, e não como garantia de 
renda.

Se não houver nenhum re-
curso para votação no Plenário 
do Senado, o texto seguirá para 
análise da Câmara dos Deputa-
dos. (Agência Brasil).



Apertada decisão da Terceira Tur-
ma Criminal do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), por cinco votos a quatro, 
manteve a obrigatoriedade de teste do 
bafômetro ou de exame de sangue para 
comprovação em processo criminal do 
estado de embriaguez de motoristas e 
esquentou a discussão sobre a Lei Seca 
no Brasil. O STJ rejeitou, por este jul-
gado, outros tipos de prova, tais como 
exame clínico e mesmo o depoimento 
de testemunhas.

Criticado à exaustão nesta decisão 
do STJ, o Legislativo reagiu e, repre-
sentado pelo presidente da Câmara, 
deputado Marco Maia (PT-RS), aler-
tou que serão colocados em prática os 
acordos entre os Partidos e as discus-
sões que ficaram paradas em razão da 
Lei Geral da Copa, no sentido de apro-
var, às pressas, Projeto de Lei que al-
tera a Lei Seca. Pelo novo texto, além 
de aumento de pena para o homicídio 
culposo causado no trânsito, serão per-
mitidas outras provas de estado de em-
briaguez, além do bafômetro e exame 
de sangue.

Diante do Princípio da Estrita Le-
galidade em matéria de Direito Penal, 
encarecido pela Constituição Federal, 
no seu artigo. 5º, XXXIX, a apertada 
decisão do STJ, proferida com efei-
tos inter partes no Recurso Especial 
1.111.566, não pode ser considerada 
tecnicamente equivocada. Ou seja, a 
redação da atual Lei Seca deixa o Po-
der Judiciário de mãos atadas.

Deveras, se a atual lei exige, para 
a tipificação do crime, a comprovação 
sine qua non, ao menos, de seis deci-
gramas de álcool por litro de sangue, 
por certo, sem que haja prova bastante 
e contundente neste sentido, não pode 
o Estado, mesmo escorado, neste caso, 
em popular jus puniendi, presumir o 
agente embriagado, mesmo que este se 
recuse a produzir prova contra si pró-
prio, o que, de fato, o arcabouço norma-
tivo lhe permite.

A grande questão é que, tal como 
comumente tem ocorrido na prática, 

a Lei Seca em vigor foi elaborada pelo 
Congresso Nacional sem qualquer res-
paldo técnico, tão somente elaborada 
para atender – ou tentar fazer frente 
– a questões pontuais, sem que, antes, 
tenha passado pelo crivo de juristas ga-
baritados. E, neste sentido, ainda que 
não possa ficar alheio às questões so-
ciais, o Poder Judiciário não deve olvi-
dar de direitos fundamentais, conquis-
tados ao longo da história com muito 
custo e que hoje informam um escudo 
protetor contra desmandos e desvio do 
Estado, não obstante um clamor públi-
co legítimo, qual seja, a absurda violên-
cia no trânsito.

E o Congresso parece ter entendido 
a mensagem, na medida em que o líder 
da Câmara dos Deputados deu sinal 
de que serão antecipados os trâmites 
legislativos, que, entre outras impor-
tantes questões, permite a produção de 
toda e qualquer prova em Direito ad-
mitida, não apenas para provar que o 
agente tenha determinada quantidade 
de álcool permitida pela lei, mas, corre-
tamente, que tenha ele qualquer quan-
tidade de álcool no sangue. Em outras 
palavras, não haverá limite legal para 
que o agente dirija em segurança após 
ter ingerido qualquer quantia de álco-
ol e, se assim o fizer, mesmo diante de 
austera proibição legal, será enquadra-
do em crime cuja prova será fácil de ser 
produzida em Juízo, sob o crivo do con-
traditório.

Pelo só fato de haver um projeto 
de lei sobre este tema no Congresso 
Nacional, que derroga a Lei Seca em 
vigor, verifica-se que o julgamento 
proferido no STJ, pelo qual, inclusive, 
não houve a menor hesitação em criti-
car a péssima redação atual da lei, não 
pode ser considerado um erro histórico, 
como, inadvertidamente, se alardeou. 
O papel de legislar, corretamente, é do 
Legislativo e não do Judiciário!
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Concursos Federais 
autorizados para 2012

ANA – Agência nacional de Águas – 40 vagas – prazo para lançamento 
do edital: setembro

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – 170 vagas – prazo para 
lançamento do edital: setembro

ANCINE – Agência Nacional do Cinema – 82 vagas – prazo para lan-
çamento do edital: setembro – remuneração: R$ até 4.984,98

CENSIPAM – Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 
Amazônia – 40 vagas - prazo para lançamento do edital: setembro

CGU – Controladoria Geral da União – 250 vagas - prazo para lança-
mento do edital: setembro – remuneração: até R$ 12.960,77

IBAMA – Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis – 300 vagas - prazo para lançamento do edital: setembro – re-
muneração: até R$ 2.580,72

MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 832 vagas - pra-
zo para lançamento do edital: junho 

CORREIOS – mais de 13 vagas – aguarda autorização do Ministério do 
Planejamento – remuneração: R$ 3.512,22

Ministro concede 
liminar contra 
regra do CNJ

O ministro Marco Aurélio, do Supre-
mo Tribunal Federal, concedeu liminar ao 
Tribunal de Justiça de São Paulo contra 
resolução do Conselho Nacional de Justi-
ça, que exige o recolhimento das contri-
buições previdenciárias e assistenciais de 
responsabilidade patronal em função do 
pagamento de precatórios. O ministro ob-
servou que não há norma que contemple 
a inclusão, nas sentenças condenatórias, 
das contribuições previdenciárias dirigi-
das aos estados da Federação.

Além disso, o artigo 100 da Constitui-
ção prevê que o precatório deve corres-

ponder ao valor reconhecido na sentença 
transitada em julgado, e quantias alusi-
vas a terceiros, como autarquias previ-
denciárias, serão objeto de requisição se 
constarem no título a ser executado. “O 
que não se pode admitir é a criação de 
nova hipótese de responsabilidade tribu-
tária, imputável ao credor, para os casos 
em que as verbas não estiverem estam-
padas no título”, afirma o ministro. (As-
sessoria de Imprensa do STF)

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

Peixoto e Cury Advogados. São Paulo – São Paulo.

Contexto Jurídico

Revolução não se prega e nem se faz 
com armas. Aí é revolta. Revolução se faz 
com ideias. A Revolução Russa de 1917, 
contou com o concurso de armas. Todavia, 
antes do uso armado, venceram as ideias 
pregadas por Marx de igualdade na repar-
tição das riquezas e no uso dos meios de 
produção.

Embora as ideias de Karl Marx nunca 
tivessem sido praticas, não na Russa mas 
em outros países que até hoje se dizem co-
munistas e nunca o foram, e nem serão, 
não se pode esconder que a atitude popu-
lar russa assentou na pregação ideológica 
de Marx. 

Com esta minúscula introdução, posto 
que se destina a publicação jornalística, 
desejo homenagear a solene ACADEMIA 
DE LETRAS JURÍDICAS DO SUL DO 
ESTADO DA BAHIA, sediada em Itabu-
na e que congrega 40 (quarenta) dos mais 
respeitados juristas dos maiores e mais 
importantes Municípios da Região. 

Sem dúvida é um exemplo a ser segui-
do. E assim pensamos e dizemos em razão 
do óbvio desprezo manifestado pelas nor-
mas legais, que parte, sobretudo por parte 
das autoridades brasilianas e mesmo dos 
Poderes Públicos. A Lei deixa de valer e 
dá lugar ao interesse pessoal . Como eu já 
tive oportunidade de observar em artigos 
outros, nunca se viu um STF-Supremo 
Tribunal Federal tão desgastado, inte-
grado por ministros desafiadores entre si, 
trocando ofensas pessoais publicamente 
até no momento da posse da nova direção 
da Casa, a mais importante instituição 
julgadora do Brasil, onde já pontificaram 
os Evandro Lins e Silva, Aliomar Baleei-
ro, Adalício Nogueira, Seabra Fadundes 
e outros expoentes verdadeiros de nosso 
Direito e da Justiça, protagonizando um 
triste espetáculo de demonstração da au-
sência de senso jurídico e respeito até aos 
jurisdicionados. 

Bastariam estes motivos para júbilo 
dos amantes do Direito e dos seus ope-
radores, a criação de um respeitável so-

dalício que possa pregar com seriedade e 
amor, a prática jurídica em sua plenitude, 
o respeito aos seus princípios e o estudo 
dedicado com afinco ao seu conteúdo, atra-
vés de eventos nos quais se reúnam, não 
só todos os seus integrantes, mas toda a 
comunidade jurídica, bem como os mais 
interessados em sua boa aplicação,  
que exatamente os jurisdicionados sem 
exceção, em cuja comunidade, aliás, e em 
verdade, tem lugar o nascimento do Direi-
to; sem exceção, todos devem participar 
das suas atividades e estudos, uma vez 
que a eles se dirige a realização da Justiça 
e em um mau Judiciário nunca teremos 
uma verdadeira e sã interpretação do Di-
reito e uma boa aplicação da Justiça. 

Permitimo-nos, agora, destacar a figu-
ra de Vercil Rodrigues, destacado estudio-
so do Direito e douto jornalista, autor de 
dois livros nos quais narram suas exem-
plares experiências, idealizador e incenti-
vador maior para fundação da novel Aca-
demia de Letras Jurídicas.

Fonte de estudos a ser seguida augu-
rou sucesso ao empreendimento de tão 
elevada importância intelectual e mais, 
que outros rincões pelo Brasil, sigam-lhe o 
exemplo, sobretudo tendo em vista a enor-
me quantidade de criação de escolas de di-
reito despreparadas em sua imensa maio-
ria, fato determinante da necessidade de 
instalação de agremiações que visem como 
alvo o sério estudo da ciência jurídica.

Ainda que a modéstia me force em 
sentido contrário, a vaidade me obriga a 
registrar que integro o Egrégio Sodalício 
do Sul Baiano, como confrade honorário, 
situação que só me faz encher-me de satis-
fação e honra.

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

O exemplo do Sul 
do Estado da Bahia

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

ARTIGO

Atual redação 
da Lei Seca deixa 
Judiciário de mãos atadas

CONCURSOS 
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OAB aprova 35 
egressos e estudantes 

da FTC Itabuna no 
Exame da Ordem

A divulgação do resultado final 
do VI Exame de Ordem Unificado, 
promovido pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, re-
velou uma grata notícia para 35 ba-
charéis egressos e bacharelandos de 
Direito da Faculdade de Tecnologia 
e Ciências (FTC) de Itabuna, que fo-
ram aprovados na avaliação e pode-
rão exercer a advocacia. 

Com isso, a FTC Itabuna nova-
mente é uma das Instituições de Ensi-

no Superior (IES) do Sul da Bahia que 
mais aprovou participantes no Exame 
da Ordem. 

Um fato que chama atenção den-
tre os aprovados, são os acadêmicos 
que ainda estão finalizando a gradu-
ação, mas que já foram bem sucedidos 
na primeira tentativa, a exemplo de 
Ailton Abreu Rocha Filho e Alciene 
Santana Carvalho, que cursam o 9º 
e o 10º semestres do curso de Direito, 
respectivamente.

A coordenadora do curso de Direito, 
professora Raildes Pereira, lembra que 
no V Exame da OAB, cujo resultado foi 
divulgado em janeiro último, 51 egres-
sos da FTC Itabuna foram aprovados. 

Ele ressalta que, além dos resulta-
dos alcançados no Exame da Ordem, 
o curso de Direito da FTC Itabuna, 
acumula junto ao Ministério da Edu-
cação (MEC) o índice 4  alcançado no 
processo de reconhecimento do curso, 
numa escala que vai de 1 a 5.

INFORMES 
UNIVERSITÁRIO
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Com a popularização dos apare-
lhos reprodutores de música em for-
mato digital, especialmente telefones 
celulares com alto falante, surgiu um 
“fenômeno” que vem importunando os 
muitos usuários de transporte coletivo. 
São os chamados “Djs do Busão”, eles 
compartilham suas preferências musi-
cais a um volume tão alto que parecem 
mesmo acreditar que suas músicas vão 
agradar a todos, quando na verdade 
isto não ocorre. O ônibus inteiro então 
se torna obrigado a escutar aos mais di-
versos gêneros (normalmente arrocha, 
pagode ou evangélica) durante todo o 
percurso e, além do fato da música alta 
já ser um incômodo, nem todos os que 
estão presentes possuem os mesmos 
gostos musicais.

No entanto muitas pessoas já no-
taram no interior de alguns ônibus a 
existência de avisos do tipo “é proibido 
uso de aparelho sonoro no interior do 
veículo”.  Como o aviso parece ser sim-
plesmente ignorado estas pessoas pas-
sam então a se questionar: afinal, é ou 
não é proibido?

A verdade é que tal aviso se refere 
a uma resolução da AGERBA (Resolu-
ção nº 27/01), e somente são encontra-
dos em veículos que fazem o transporte 
entre municípios. A AGERBA é uma 
autarquia estadual que regula os ser-
viços públicos de energia, transportes e 
comunicações da Bahia. 

Isso significa dizer que nas linhas de 
ônibus intermunicipais há sim disposi-
tivo legal que coíbe esta prática (além 
desta resolução também tramita na 
Assembleia Legislativa do Estado da 
Bahia o projeto de lei nº 19.731/2012, 
que trata mais detalhadamente do as-
sunto, inclusive já prevendo multa). No 
entanto, em se tratando de transporte 
coletivo que circule apenas dentro do 
município, ainda não há dispositivo es-
pecífico algum que legalmente proíba. 
É o poder público de cada cidade que 
deve regular o funcionamento do trans-
porte coletivo para sua população.

Isso significa dizer, por exemplo, 
que ao utilizar um ônibus que realize 
o trajeto Ilhéus-Itabuna o passageiro 
possui proteção legal para exigir o di-
reito de seguir sua viagem em paz, sem 
este tipo de problema. No entanto, ao 
utilizar ônibus com linhas apenas en-
tre os bairros da cidade (ex: Iguape-
Centro), o passageiro contará apenas 
com o bom senso, a educação e a cida-
dania dos demais passageiros, se isto 
não ocorrer nada mais poderá garantir 
o seu sossego.

Como então agir no caso de proble-
mas do tipo em ônibus com linhas in-
termunicipais? 

Em contato com a AGERBA fomos 
informados pelo coordenador Benedito 
Cabral Filho que os passageiros que 
se sintam incomodados com o barulho 

destes aparelhos tecnológicos podem 
fazer o seguinte: solicitar pessoalmente 
ao importunador para que utilize fones 
de ouvidos ou desligue o aparelho, ou 
então solicitar ao motorista, cobrador 
ou fiscal para que eles mesmos façam 
este pedido. O art. 90 da resolução ci-
tada relata que “será recusado o em-
barque ou determinado o desembarque 
de qualquer usuário dos serviços objeto 
deste Regulamento, nos seguintes ca-
sos: VIII - Fizer uso de aparelho sonoro, 
mesmo depois de advertido pela tripu-
lação do veículo”. 

Os “Djs do Busão” então podem con-
tinuar seus shows livremente nos ôni-
bus municipais?

Em contato com a ANTRASPI (As-
sociação das Empresas de Transporte 
de Ilhéus) fomos informados de que 
por não haver nenhuma lei específica 
que trate do assunto nada pode ser fei-
to, pelo menos em nível de punição. O 
Conselho Municipal de Transportes de 
Ilhéus, no entanto, já está buscando 
junto às autoridades públicas a criação 
de um projeto de lei que obrigue o pas-
sageiro a usar fones de ouvido e ainda 
assim manter um volume moderado, a 
exemplo do que vem acontecendo por 
todo Brasil. 

Em cidades como Sorocaba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Belém, já são apli-
cadas punições como retirar o infrator 
do ônibus e até mesmo multas que che-
gam a custar R$216,00.

O cidadão que utiliza o transporte 
coletivo municipal pode e deve pressio-
nar e cobrar os vereadores de sua ci-
dade para que elaborem projetos de lei 
neste sentido. Enquanto nenhuma lei é 
criada o cidadão infelizmente somente 
pode solicitar a conscientização do im-
portunador, que felizmente na maioria 
das vezes funciona. Os motoristas, que 
em Ilhéus já trabalham até como co-
brador, no entanto não são obrigados a 
fazer nada. 

A bem da verdade é que se cada um 
respeitar o espaço do outro não haverá 
necessidade de se criar leis como estas. 
Mas como isto de fato ainda não ocorre 
o cidadão de bem é quem sempre acaba 
sendo lesado. Este pode então, na ten-
tativa de inibir a manutenção de prá-
ticas como esta, solicitar a intervenção 
de autoridades públicas, ou seja, ligar 
para a polícia. Afinal o artigo 42 (inciso 
III) da Lei das Contravenções Penais 
expõe que não é permitido “perturbar 
alguém, o trabalho ou o sossego alheios 
abusando de instrumentos sonoros ou 
sinais acústicos”. Trata-se de uma lei 
federal e algo deverá ser feito. Talvez o 
importunador de fato não acabe preso, 
mas o constrangimento certamente ini-
birá muitos deles

        
Por Roney Santana.

Bacharel em Comunicação e graduando em Direito. 
Ilhéus - Bahia

Afinal, é ou não
é proibido ouvir
música alta no ônibus?

ARTIGO
roneysantana@hotmail.com

Na última década, os termos “assédio” 
e “dano moral” no Brasil tornaram-se bas-
tante comuns não apenas perante o Judi-
ciário, como no dia-a-dia das pessoas. Na 
Justiça do Trabalho, por exemplo, o núme-
ro de processos trabalhistas em que consta 
no rol de pedidos a indenização por danos 
morais cresceu de maneira bastante rele-
vante.

Na primeira instância da Justiça do 
Trabalho esse aumento é notável, figuran-
do hoje entre um dos mais frequentes pedi-
dos em petições iniciais, ao lado de deman-
das como horas-extras e verbas rescisórias. 
Exemplo estatístico é o grande aumento do 
número de sentenças com o termo “dano 
moral” no Tribunal Regional do Trabalho 
de São Paulo (TRT-SP), que em 2001 regis-
trou 223 ocorrências, enquanto em 2011 o 
registro já passava das 5.890.

Esse aumento de processos que ver-
sam sobre a matéria também é perceptí-
vel nas instâncias superiores. No Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), durante o ano 
de 2006 foram publicados 23 acórdãos que 
mencionavam o tema, enquanto no ano de 
2011 esse número foi de 1.006 acórdãos, 
um aumento bastante expressivo em ape-
nas cinco anos.

O Poder Legislativo também tem se 
preocupado com a questão, pois se alguns 
anos atrás havia um ou dois projetos que 
abordavam esta matéria no Congresso Na-
cional, hoje existem nove projetos de lei em 
tramitação, com sete emendas modificati-
vas, substitutivas ou supressivas.

Um conjunto de fatores pode nos apon-
tar explicações para esse salto no núme-
ro de trabalhadores que buscam a Justi-
ça com esse tipo de demanda, dentre os 
quais o aumento da conscientização sobre 
o tema.

Inicialmente, cabe partirmos da defini-
ção de assédio moral, que é caracterizado 
por uma conduta abusiva de natureza psi-
cológica, seja de superior hierárquico seja 
de colega de trabalho, que atente contra a 
dignidade psíquica de forma repetitiva e 
prolongada, que exponha o trabalhador a 
situações humilhantes, causando-lhe dano 
emocional.

Inegável, portanto, que o assédio mo-
ral é permeia a sociedade desde seus pri-
mórdios, já que atitudes hostis de intimi-
dação e constrangimento entre as pessoas 
não são novidade. Entretanto, as práticas 
de “gestão pelo medo” e competitividade 
entre colegas passou a tomar proporções 
muito mais agressivas com a reestrutura-
ção do mundo laboral nos últimos 20 anos, 
que geraram concorrência intensa entre 
empresas, a redução e a flexibilização do 
emprego.

Paralelamente, somente a partir da 
década de 80 começaram a ser elaborados 
os primeiros estudos que atentavam para 
esse fenômeno, com destaque para as pes-
quisas de Heins Leymann, na Suécia, rela-
cionando os casos crescentes de pacientes 
em tratamento por problemas psicológicos 
com as dificuldades nas relações pessoais 
no local de trabalho.

Assim, com o desenvolvimento de tais 
pesquisas e o aumento da percepção desses 
acontecimentos no ambiente de trabalho, o 
tema passou a ter destaque na mídia, tor-
nando-se bastante recorrente em reporta-
gens, juntamente com o destaque dado ao 
bullying, referente a situações de assédio 
moral que ocorrem não na empresa entre 
colegas, mas nas escolas entre crianças e 
adolescentes.

Da mesma forma que o assédio moral 
e o bullying, também têm ganhado desta-
que os casos de assédio sexual no trabalho, 
que pode ser definido como toda conduta 
de natureza sexual não desejada que, mes-
mo repelida, é reiterada continuamente, 
gerando constrangimento à intimidade 
do assediado. Enquadram-se nesta noção 
atitudes como cantadas reiteradas, piadi-
nhas, gestos e comentários constrangedo-
res, que colocam a vítima em situação de 
coação psicológica.

Entretanto, tais casos são pouco de-
nunciados e raramente chegam ao judici-
ário. O TST, por exemplo, registra apenas 
268 acórdãos que debatem a matéria. Isso 
pode ser compreendido pelo fato de que, 
em grande parte das vezes, o assediador é 
superior hierárquico, que se utiliza desta 
posição de poder para oprimir e intimidar 
suas vítimas, por meio de promessas de 
tratamento diferenciado ou ameaças de re-
presálias como a perda do emprego.

Traçar tal panorama da situação do 
assédio moral e sexual no Brasil é funda-
mental, pois possibilita perceber os pontos 
nos quais o Direito do Trabalho ainda pre-
cisa avançar para garantir um meio am-
biente laboral saudável e harmonioso para 
os trabalhadores. Importante também o 
trabalho de conscientização e de preven-
ção desse tipo de conduta nas empresas, 
bastante interessante economicamente, já 
que empregados que se sentem bem no lo-
cal de trabalho produzem mais, garantin-
do maiores e melhores resultados. 

.
Por Sônia Mascaro Nascimento. 

      Mestre e doutora em Direito do Trabalho pela USP, mem-
bro do Instituto Ítalo-Brasileiro de Direito do Trabalho, con-
sultora-sócia de Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mas-
caro Advogados, ex-conselheira da OAB/SP e ex-presidenta 
da Comissão Trabalhista da OAB/SP, consultora e advogada 

trabalhista e autora diversos livros e artigos jurídicos. 
São Paulo, Capital.

soniamascaro@amaurimascaro.com.br

Direito do Trabalho

Panorama e perspectivas 
do assédio no ambiente 
de trabalho

“Tudo que não está juridicamente proibido, está 
juridicamente permitido. A ausência de lei não é ausência 

de direito, até porque o direito é maior do que a lei”.

Ministro Carlos Ayres de Britto
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1- Os atos processuais não depen-

dem de forma determinada, 
salvo se a lei expressamente o 
exigir e, ainda que realizados 
de outro modo, serão reputados 
válidos se preencherem a finali-
dade essencial.

A respeito do tema, é correto afir-
mar que

a) compete às partes alegar nulidade 
dos atos na primeira oportunidade 
que lhes couber falar nos autos, sob 
pena de preclusão, exceto se a parte 
provar justo impedimento ou se a 
nulidade tiver que ser conhecida de 
ofício.

b) é defesa a distribuição da petição 
inicial que não esteja acompanhada 
do instrumento de mandato, ainda 
que haja procuração junta aos autos 
principais.

c) na hipótese de o réu apresentar re-
convenção, dispensa-se a determi-
nação de anotação pelo distribuidor, 
visto que será julgada simultanea-
mente à ação principal, na mesma 
sentença.

d) se um ato for anulado, ou a nulidade 
afetar apenas parte do ato, nenhum 
efeito terão os atos subsequentes, 
prejudicando todos os que com aque-
le ou com a parte nula guardem ou 
não dependência.

2- A Lei Civil afirma que, a despeito 
de a personalidade civil da pes-
soa começar com o nascimento 
com vida, ao nascituro serão as-
segurados os seus direitos des-
de a concepção.

Para tanto, é correto afirmar que, 
na ação de posse em nome de 
nascituro,

a) a nomeação de médico pelo juiz 
para que emita laudo que comprove 
o estado de gravidez da requerente, 
assim previsto na lei processual ci-
vil, não poderá ser dispensado em 
qualquer hipótese.

b) por se tratar de mera expectativa de 
nascimento com vida, portanto, não 
tendo o nascituro personalidade ci-
vil, fica dispensada a intervenção do 
Ministério Público na causa.

c) reconhecida a gravidez, a senten-
ça declarará que seja a requerente 
investida na posse dos direitos que 
assistam ao nascituro; não cabendo 
àquela o exercício do pátrio poder, o 
juiz nomeará curador.

d) são documentos indispensáveis à 
ação o laudo comprobatório do esta-

do gestacional emitido pelo médico 
nomeado

3- A respeito dos atos e responsabi-
lidades das partes e dos procu-
radores, de acordo com o Códi-
go de Processo Civil, assinale a 
alternativa correta.

a) É defeso ao autor intentar nova-
mente a ação que, a requerimento 
do réu, foi extinta sem resolução do 
mérito por abandono da causa por 
mais de trinta dias, se não pagar ou 
depositar em cartório as despesas e 
honorários a que foi condenado.

b) O prazo para interposição de recur-
so será contato da data em que os 
advogados são intimados da deci-
são, da sentença ou do acórdão, sen-
do vedada a intimação em audiên-
cia, ainda que nessa seja publicada 
a sentença ou a decisão.

c) A arguição de incompetência ab-
soluta de juízo deverá ser alegada 
pela parte em preliminar de con-
testação ou por meio de exceção no 
prazo de resposta do réu, sob pena 
de prorrogação de competência. Em 
sendo aquela declarada, somente os 
atos decisórios serão nulos.

d) Aquele que detenha a coisa em 
nome alheio, demandado em nome 
próprio, deverá nomear à autoria 
o proprietário ou possuidor. Insta-
do a se manifestar, caso o autor se 
mantenha inerte, findo o prazo le-
gal, presume-se que a nomeação à 
autoria não foi aceita.

   
4- Fábio, que ocupa há mais de vinte 

anos um terreno em uma valori-
zada área urbana e preenche os 
requisitos para usucapir o refe-
rido bem, decidiu, em 2011, ajui-
zar uma ação de usucapião.

Com base nas disposições sobre a ação 
de usucapião, é correto afirmar que

a) as Fazendas Públicas municipal, 
estadual e federal serão intimadas 
para manifestar interesse na causa 
e o Ministério Público se manifes-
tará se identificar hipótese de sua 
intervenção no feito.

b) a planta do imóvel acompanhará 
a petição inicial, para que se indi-
vidualize o imóvel que se pretende 
usucapir.

c) o autor requererá a citação por edi-
tal daquele em cujo nome estiver o 
imóvel usucapiendo.

d) a usucapião não poderá ser alegada 
como matéria de defesa em outros 
procedimento
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Nos últimos dias sucessivos problemas 
envolvendo erros em hospitais brasileiros 
foram noticiados pela mídia. Esses aciden-
tes trazem como causa algo mais do que o 
erro humano. A máxima da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no sentido de que 
“é mais arriscado e perigoso ir a um hospital 
do que andar de avião” pode ser ilustrada 
por casos recentes que provocaram mortes 
e graves ferimentos a pacientes brasileiros.

Como justificar que uma criança receba 
um ácido usado para cauterização de ver-
rugas (ácido tricloroacético) em lugar de 
sedativo? Somente no primeiro trimestre 
desse ano, três bebês foram vítimas do mes-
mo erro: ministraram leite na veia ao invés 
de soro.

Não se pode tratar como coincidência 
outro fato: no Distrito Federal, ar compri-
mido em lugar de oxigênio seria a causa da 
morte de 13 pacientes que permaneceram 
no leito em que foi verificado o defeito na 
tubulação, a qual estava invertida.

Um evento que causou alarde foram de-
núncias presentes em mensagens trocadas 
por médicos de um hospital no Rio de Ja-
neiro. Nos e-mails, os profissionais tratam 
das seguintes ações: uma peça cirúrgica 
esquecida em paciente; a orientação para 
a rápida ocupação de leitos na UTI, a fim 
de evitar transferências externas; comen-
tam o adiamento de cirurgias por falta de 
material e; o isolamento inadequado de pa-
ciente com doença infecciosa, o que poderia 
o ocasionar a disseminação da patologia 
entre os pacientes.

De forma intencional ou acidental - não 
cabe aqui julgar o mérito – o vazamento de 
informações referentes ao atendimento des-
te hospital no Rio de Janeiro trouxe um ho-
lofote para um problema diário, grave e que 
se escancarava - inclusive ao poder público 
– sem iniciativas que atenuassem as difi-
culdades daqueles profissionais de saúde.

Sem a pretensão de eleger um “bode 
expiatório”, pode-se afirmar que cuidados 
mínimos poderiam ser tomados pela sim-
ples identificação de medicamentos, utili-
zando cores distintas e locais distintos de 
armazenamento. De toda sorte, parece-

nos descabido que somente o técnico em 
enfermagem, enfermeiro ou médico sejam 
punidos exemplarmente. Talvez esses 
profissionais envolvidos em acidentes diá-
rios dentro dos estabelecimentos de saúde 
devessem também ser tratados como víti-
mas, porque o são.

Da mesma forma, impossível dizer que 
apenas o setor público apresenta deficiên-
cias. Mas, é fato que são necessárias refor-
mas sanitárias. O gerenciamento de riscos 
é uma condição sine qua non em saúde.

Esses são casos recentes ilustram a má-
xima da OMS no sentido de que milhões de 
pessoas morrem de infecções hospitalares 
epor erros médicos no mundo.  Liam Do-
naldson, o representante para os pacientes 
da ONU junto à OMS, referiu que, quan-
do alguém entra em qualquer hospital do 
mundo, “há 10 por cento de probabilidades 
de ser vítima de um erro médico e, destes, 
um em cada 300, acaba por morrer”. Vê-se, 
portanto, que os problemas na área da saú-
de não são exclusividade do Brasil.

É essencial a melhoria das condições 
dos trabalhadores do setor: ausência de es-
trutura física e humana culmina em mau 
atendimento dos usuários dos serviços de 
saúde. Evidente que as condições degra-
dantes em que trabalham os profissionais, 
inclusive pela excessiva carga horária ne-
cessária garantir sua renda mensal, não 
são positivas para qualquer um dos envol-
vidos na prestação dos serviços: o presta-
dor e o paciente.

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 Nina Neubarth.
Advogada na Sfranco Consul-
toria Jurídica em Direito Mé-
dico e da Saúde, especialista 
em Direito Público. São Paulo 

– São Paulo.
E-mail: nneubarth@sfrancon-

sultoria.com.br

Gestão de riscos 
contra erros médicos

ARTIGO
drasandra@sfranconsultoria.com.br 

OAB | BA 7968

Av. Francisco Ribeiro Jr. 198, 
Edf. Atlanta Center - Loja 05 - Centro - Itabuna-BA

Emai l : pau lo se rg iobomf im@bol . com.b r
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Processos prioritários
 De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, os conselheiros do Conselho Nacio-

nal de Justiça deverão estabelecer como prioritários os processos contra juízes e 
servidores que respondem por prática de improbidade administrativa, peculato 
ou corrupção. Essa foi a maior polêmica do mandato anterior, de Cezar Peluso, 
que protagonizou discussões públicas com a corregedora da instituição, Eliana 
Calmon, sobre o assunto. Além disso, o CNJ deve criar um fórum para monitorar 
o cumprimento da liberdade de imprensa pelo Poder Judiciário.
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A partir do dia 20 de maio após 
cumprir o vacatio legis de 45 dias, co-
meçará a vigorar a Lei nº 12.607, de 
4 de abril de 2012, que foi sancionada 
pela Presidente da República Dilma 
Rousseff, e que proíbe o aluguel ou ven-
da de garagem para pessoas de fora do 
condomínio, a menos que a autorização 
esteja expressa na convenção do mes-
mo. Quando as normas da convenção 
- lei maior do condomínio - não dispu-
serem sobre o assunto fica mantida a 
proibição.

 A nova regra altera o parágrafo 1º 
do Art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 
de Janeiro de 2002 (Código Civil Bra-
sileiro), cuja redação passa a viger da 
seguinte forma:

“§ 1º - As partes suscetí-
veis de utilização indepen-
dente, tais como apartamen-
tos, escritórios, salas, lojas 
e sobrelojas, com as respec-
tivas frações ideais no solo 
e nas outras partes comuns, 
sujeitam-se a propriedade 
exclusiva, podendo ser alie-
nadas e gravadas livremente 
por seus proprietários, exceto 
os abrigos para veículos, que 
não poderão ser alienados ou 
alugados a pessoas estranhas 
ao condomínio, salvo autori-
zação expressa na convenção 
de condomínio”.

Com essas modificações, o desmem-
bramento de qualquer outro espaço 
que pertença ao morador continua li-
vre, com exceção da área da garagem.

A única possibilidade que a nova lei 
traz sobre a possibilidade de o aluguel 
ou venda ser realizado é a aprovação 
em assembleia da mudança na regra, 
com votos positivos de pelos menos dois 
terços dos condôminos.

A mudança está sendo bem vista 
por administradores e moradores, que 
acreditam que a medida trará mais 
segurança aos condomínios. A síndi-

ca soteropolitana Marenildes Macedo 
considera a norma um reforço impor-
tante para a segurança. “Acho que a lei 
é justa. Não é correto colocar desconhe-
cidos dentro dos condomínios. Apesar 
de a garagem ser privativa, a área de 
circulação externa e a entrada do con-
domínio são de todos. Esse condômino 
coloca todos o vizinhos em risco”, diz. 

Especialistas em Direito Condomi-
nial dão algumas dicas quando for alu-
gar uma garagem em um condomínio: 
- Antes de vender ou alugar sua gara-
gem, verifique se essas transações são 
permitidas pela convenção de condomí-
nio; - faça um registro escrito do acordo. 
Apesar de acertos verbais serem consi-
derados válidos judicialmente, é muito 
mais fácil provar com o contrato; - caso 
a convenção do seu prédio autorize a 
venda ou aluguel para não-condôminos, 
verifique se ele deve pagar ou não a taxa 
condominial; - por segurança, procure 
sempre uma forma de garantia de pa-
gamento, seja fiador, ou caução; - bus-
que informações com outros moradores 
ou porteiros sobre a média do valor do 
aluguel no condomínio.

Concluiu-se que, apesar de festejado 
o novo dispositivo legal, seus efeitos não 
podem atingir os contratos de locação 
entre condôminos e terceiros já celebra-
dos sob pena de ferir frontalmente o art. 
6º da Lei de Introdução as Normas do 
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942), que assegura 
a proteção ao direito adquirido.

A Lei nº 12.607/12
- Proíbe o aluguel 
e a venda de garagem 

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

Análise Jurídica

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Graduado em História (Licenciatura); Gradua-
do em Ciências Jurídicas (Bacharel); Pós-Graduado (Espe-
cialização) em História Regional; Pós-Graduado (Especiali-
zação) em Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especialização) 
em Docência do Ensino Superior; Membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus; Membro-Fundador da 
Academia Grapiúna de Letras (AGRAL); Membro-Idealiza-
dor 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.
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Recente decisão da Sétima Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
não conheceu do recurso de um sindicato 
patronal contra decisão que rejeitou sua 
pretensão de cobrar contribuição sindical 
de um condomínio habitacional. Ou seja, 
a Justiça do Trabalho concluiu ser inde-
vida a cobrança da contribuição sindical, 
por entender que o reclamante não está 
na categoria econômica representada pelo 
sindicato-autor, por se tratar de condomí-
nio residencial.

Cabe ressaltar que condomínios não 
perseguem fim econômico algum, não de-
senvolvem atividade produtiva e não bus-
cam o lucro. Portanto, não integram cate-
goria econômica, o que referenda a decisão 
da Corte trabalhista.

A ministra do TST, Delaíde Miranda 
Arantes, afirmou na decisão que: “no caso 
dos condomínios residenciais, estes, em 
regra, não atuam perseguindo fim econô-
mico algum, não desenvolvem atividade 
produtiva e tampouco buscam lucro, logo, 
não podem ser considerados integrantes 
de categoria econômica e, por conseguin-
te, não estão obrigados ao recolhimento da 
contribuição sindical”.

Vale explicar que a cobrança da con-
tribuição sindical encontra guarida nos 
artigos 578 a 591 da CLT. E tem seu reco-
lhimento obrigatório pelos empregadores 
no mês de janeiro e pelos trabalhadores no 
mês de abril de cada ano. O artigo 8º, in-
ciso IV, da Constituição Federal aduz que 
o recolhimento de tal contribuição deve 
ser direcionado a todos que participem de 
uma determinada categoria econômica ou 

profissional ou de uma profissão liberal, 
independentemente de serem ou não asso-
ciados a um sindicato.

Porém, o artigo 580 da CLT isenta, em 
seu parágrafo 6°, da exigência do recolhi-
mento da contribuição sindical patronal as 
entidades ou instituições que comprova-
rem, junto ao Ministério do Trabalho e Em-
prego, o não exercício de atividades econô-
micas com fins lucrativos. Situação em que 
em tese se enquadram os condomínios.

Da mesma forma que os sindicatos 
frequentemente fazem a cobrança da Con-
tribuição Sindical Patronal sem atentar 
para a isenção de empresas optantes pelo 
Simples Nacional, mas apenas levando em 
conta o fato da empresa ter sido constituí-
da, os condomínios são cobrados da contri-
buição sindical sem que exista um parecer 
técnico do Ministério do Trabalho ou um 
movimento contrário a tal medida.  

Os condomínios, em tese não estão 
obrigados ao recolhimento da contribuição 
sindical por não terem fins econômicos, 
não desenvolverem atividades produti-
vas e nem buscarem lucro. E a represen-
tatividade do Sindicato das Empresas de 
Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis Residenciais e Comerciais (Se-
covi) não abrange os condomínios, pelo 
menos os residenciais, dada a diversidade 
entre as atividades destes e as exercidas 
pelos demais empregadores constantes do 
rol de representados por aquela entidade 
classista patronal.

Condomínios não 
precisam recolher 
contribuição sindical

Direito Condominial
rodrigo@karpat.adv.br

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

Karpat Sociedade de Advogados. São Paulo – SP

Comissão aprova teto de
R$ 32 mil para serviço público

A Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público da Câmara dos 
Deputados aprovou quarta-feira (9/5) 
proposta que eleva o teto do serviço pú-
blico, equivalente aos vencimentos dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) – de R$ 26,7 mil para R$ 32,1 mil a 
partir de 1º de janeiro de 2012.

O texto aprovado é um substitutivo do 
relator, deputado Roberto Santiago (PSD-
SP), ao Projeto de Lei 7749/10, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), que fixa o teto 
em R$ 30,6 mil. A proposta ainda será 
analisada pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, antes de ir para o Plenário.

Os vencimentos dos ministros do STF 
correspondem ao teto do serviço público 
federal, que vale também para os Pode-
res Executivo (salário do presidente da 
República, do vice-presidente e dos mi-
nistros) e Legislativo (de deputados fede-
rais e senadores). 

O aumento do teto provoca um au-
mento em cascata nos três Poderes, ele-
vando os salários de diversas categorias 
de servidores, em diferentes proporções, 
nas três esferas (federal, estadual e mu-
nicipal).

Se o substitutivo for aprovado, a par-
tir do exercício financeiro de 2013, o sub-
sídio mensal dos ministros do STF será 
fixado por lei de iniciativa do próprio tri-
bunal. Os seguintes critérios deverão ser 
obrigatoriamente observados, de acordo 
com a respectiva previsão orçamentária: 
a recuperação do seu poder aquisitivo e 

a comparação com os subsídios e as re-
munerações totais dos integrantes das 
demais carreiras de Estado e do funcio-
nalismo federal.

A proposta original previa que, a par-
tir de 2012, haveria revisão anual auto-
mática do valor do subsídio dos ministros 
do STF, sem necessidade de análise do 
aumento pelos parlamentares. A comis-
são rejeitou esse dispositivo.

Santiago considerou que, “de fato, a 
remuneração dos magistrados encontra-
se defasada, tendo em vista que os valores 
atualmente praticados ainda se reportam 
a janeiro de 2009, última ocasião em que 
sofreram modificação, mesmo assim sem 
que se repusesse a totalidade das perdas 
inflacionárias”.

Perda de profissionais - Na últi-
ma terça-feira (8/5), o presidente do STF, 
ministro Ayres Britto (foto), reuniu-se 
com os presidentes do Superior Tribunal 
de Justiça, ministro Ari Pargendler, e do 
Tribunal Superior do Trabalho, ministro 
João Oreste Dalazen, para articular ne-
gociações sobre os vencimentos dos juízes 
e dos servidores do Poder Judiciário.

Segundo o ministro, o Poder Judici-
ário está perdendo quadros devido aos 
baixos salários oferecidos. Depois dessas 
reuniões, o presidente do STF afirma que 
pretende “sair a campo” para retomar as 
negociações com o Legislativo “de forma 
focada”, com base em dados técnicos for-
necidos pelo Conselho Nacional de Justi-
ça. (Fontes: Com Agência Câmara de No-
tícias e da Agência CNJ de Notícias).

STF vai priorizar 
julgamentos de improbidade

OAB discute associação 
com bancas estrangeiras

O presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Ayres Britto, fez terça-
feira (8/5) uma visita ao advogado-geral 
da União, Luís Inácio Lucena Adams. 
Uma das principais pautas da visita foi o 
julgamento de processos que envolvem cri-
mes de improbidade administrativa que, 
segundo o ministro, terão preferência.

Britto também destacou o papel da 
Advocacia-Geral da União no sistema ju-
risdicional, ao qualificá-la como “um ór-
gão público de excelência, essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado e provido de 
um corpo técnico de grande qualidade”.

O advogado-geral da União, que na 
segunda (7/5) participou da primeira par-
te da audiência pública sobre a Lei Seca, 
realizada no STF, afirmou que há a ex-
pectativa para o debate de grandes temas 
no plenário do Supremo durante a gestão 
do ministro Ayres Britto.

Adams destacou o julgamento das 
ações sobre cotas raciais e do ProUni 
como exemplo e elogiou a postura do mi-
nistro Ayres Britto de “liberar questões 
importantíssimas que estão pendentes 
de julgamento”. (Assessoria de imprensa 
do STF).

O Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil promoveu, na segunda-
feira (7/5), em Brasília, audiência pública 
para debater as regras para atuação de 
escritórios estrangeiros no país e a possi-
bilidade de associação entre bancas brasi-
leiras e de fora. Os conselheiros ouviram 
defensores e opositores da flexibilização 
das restrições durante sessão que tomou 
toda a tarde e início da noite.

As principais preocupações manifes-
tadas são a reciprocidade entre os países, 
a livre concorrência, a vulnerabilidade 

do mercado local, o protecionismo e até 
mesmo a cultura brasileira de advocacia. 
A única certeza entre os conselheiros foi 
de que o discutido Provimento 91, que 
estabeleceu as normas que disciplina a 
atividade de sociedades e consultores es-
trangeiros no Brasil, não abrange a com-
plexidade contemporânea da advocacia no 
contexto internacional — muito embora o 
exercício profissional em território nacio-
nal seja matéria de reserva legal. Ou seja, 
qualquer mudança depende do Congresso 
e não da OAB.



45 - É de toda confiança e prudência que, uma vez 
encerrada a causa, o advogado apresente ao cliente um 
demonstrativo das despesas processuais (preparo, cus-
tas, diligências que, para esses fim, recebeu, acompa-
nhado do respectivo saldo, solicitando a concordância e 
assinatura dele no respectivo documentos. No caso de 
discordância, deve o causídico ajuizar imediatamente 
a competente ação de prestação de contas (CPC, art. 
916).

46 - O advogado novato, logo saberás que teu tra-
balho não se restringe ao escritório e nem ao fórum. 
Escravo dos prazos, evita levar trabalho para teu lar. 
Ainda assim, à noite, deitado, nem sempre te desligará 
do tema de teus processos, lembrando de argumento ou 
texto legal que poderá utilizar ou que deixastes de usar 
em arrazoados.

47 - Por falta de experiência o profissional novato 
demora a aprender quando, por exemplo, na inquirição 
de testemunhas, deve calar. Se por exemplo, a prova 
já produzida é convicente, suficiente, não há por que 
inquirir mais testemunha, sua, se seu não é o ônus da 
prova, ou da parte contrária, se esta nada declarou de 
comprometedor, dado o risco de fazer prova contrária 
ao seu cliente. Quando souberes as ocasiões em que é 
mais proveitoso calar, podes ter certeza de que estás 
amadurecendo na profissão.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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RESULTADOS DO 
ExAME DA ORDEM

1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma 

coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, 

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

Oportuna a cobertura dada pela coluna Eventos & Aconte-
cimentos assinada pela colunista Angélica Rodrigues (edição 
39, DIREITOS), sobre a posse dos “imortais” da Academia Gra-
píúna de Letras (AGRAL). E os parabéns são em dobro: pelas 
pessoas que criaram a 1ª Academia do gênero na cidade e pela 
beleza da cobertura fotográfica + texto sobre a instalação e pos-
se da mesma.

Luciana Câmara. Estudante de Letras. Itabuna – Bahia.

Parabenizamos o jornal DIREI-
TOS (edição 39) pela oportunidade de 
podermos ter acesso ao lúcido e exce-
lente artigo: “A lei e a advocacia – de 
joelhos – 80 anos da OAB/Bahia”, do 
Dr. Eurípedes Brito Cunha.

Sílvio Amoedo. Estudante de Direito. Bar-
reiras – Bahia.

Como leitora assídua do DIREITOS, 
não poderia deixar de agradecer a exce-
lente entrevista com o Ophir Cavalcan-
te – Presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos advogados do Brasil (OAB), 
edição 39. 

Carmem Lúcia. Advogada. Santo Antônio de 
Jesus – Bahia. 

Faculdades federais aprovam 
mais no Exame de Ordem

Das 20 instituições do ensino do 
Direito que, em termos relativos, 
mais aprovaram no VI Exame de 
Ordem Unificado, 13 são federais. 
A lista divulgada  terça-feira (8/5) 
mostra que a Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora (MG) foi a que 
apresentou a melhor relação entre 
candidatos presentes e aprovados, 
com um índice de 86,27%. Partici-
param da prova 102 candidatos, e 
foram aprovados 88.

Ainda de acordo com o ranking, 
ocupam as quatro próximas colo-
cações a Universidade Federal da 
Paraíba (84,48%), Fundação Uni-
versidade Federal de Viçosa (80%), 
Universidade Federal de Goiás 
(79,69%) e Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (79,31%).

As universidades públicas, por 
aproveitamento, ocupam 19 dos 
primeiros 20 lugares. A FGV do Rio 
foi a única instituição privada a en-
trar na lista das 20 melhores.

A única das instituições que 
inscreveu mais de 200 alunos na 
prova e que aparece na lista das 20 
com melhor índice é a Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco, 
da Universidade de São Paulo. A 

faculdade das Arcadas ocupa o 12º 
lugar na lista, com 273 bacharéis 
presentes e 203 aprovadas, ob-
tendo um índice de aprovação de 
73,02%. A unidade do interior da 
USP, de Ribeirão Preto, ficou na 
frente, com 22 inscritos e 17 apro-
vados — o índice de aprovação foi 
de 77,27%.

Minas Gerais é o estado que 
aparece mais vezes no ranking das 
20, com a Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UJFJ), a Fundação 
Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), com 76,55% 
de aprovação, e a Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU), com 
69,09%.

São cinco as faculdades de Di-
reito do Nordeste que aparecem 
na lista: Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), com 77,5% de aprovação, 
Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), com 77,46%, Univer-
sidade Federal de Sergipe (UFS), 
com 70,83%, e Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), com 69,57%.

A Escola de Direito do Rio de 
Janeiro é a única instituição pri-
vada que aparece na lista, com 39 
alunos presentes no dia da prova e 
29 aprovados, com um índice de su-
cesso de 74,36%.

Números absolutos - A Universi-
dade Paulista (Unip) foi a que mais 
inscreveu candidatos: 4111. Desses, 
foram aprovados 470, ou 13%. Com 
isso, a instituição conquistou o ter-
ceiro lugar na lista das faculdades 
que mais aprovaram, em números 
absolutos. A instituição que mais 
aprovou bacharéis, em números 
absolutos, é a Estácio de Sá, do Rio 
de Janeiro. Prestaram o Exame de 
Ordem 3011 alunos, dos quais 550 
foram aprovados, ou 18%.

A segunda instituição que mais 
aprovou estudantes, atrás da Es-
tácio, foi a PUC-Minas. Dos 1340 
bacharéis, 533 foram aprovados, 
o que equivale a 39%. A Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, de 
São Paulo, teve 49,39% de seus alu-
nos aprovados — dos 733 bacharéis 
que prestaram a prova, 362 passa-
ram na segunda fase. Com isso, a 
faculdade fica em quarto lugar, em 
termos absolutos.

A comissão de juristas do 
Senado Federal que discute 
mudanças no Código Penal 
aprovou proposta que deter-
mina que o detento flagrado 
usando celular tenha pena 
ampliada de 3 meses a 1 ano. 
“Hoje só é crime entrar com 

esse aparelho”, alegou o re-
lator do grupo, o procurador 
Luiz Carlos Gonçalves. “O 
objetivo, no caso, é proteger 
pessoas que são às vezes viti-
madas por ligações vindas dos 
presídios.” A notícia está no 
jornal O Estado de S. Paulo.

O Supremo Tribunal Federal promo-
veu audiência pública para discutir a 
Lei Seca. Foram reunidos 12 represen-
tantes de instituições de trânsito, uni-
versidades, advogados, especialistas e 
parentes de vítimas de acidentes. Para 
o jornal O Globo, a audiência foi marca-
da pelo relator da ação, ministro Luiz 
Fux, que disse que não se pode permitir 
que motoristas dirijam sob o efeito de 
qualquer quantia de substância alcoóli-
ca. “Sou particularmente partidário da 
tolerância zero”, disse.

Celular na cela

Álcool e direção
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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

1- Estou aposentado por tempo 
de contribuição e continuo trabalhan-
do. Gostaria de saber se ainda terei 
descontos de contribuição previden-
ciária no meu salário? Luiz Alberto.

É certo que sim, a contrapartida para 
estar trabalhado após ter se aposentado 
é continuar contribuindo com a Previ-
dência Social. Hoje esta situação para o 
segurado pode ser interessante, pois de-
pendendo da situação, analisando caso 
a caso, com o instituto da Desaposenta-
ção o segurado aposentado que continua 
na ativa, pode depois de algum tempo 
reunir os requisitos para outra de apo-
sentadoria, e poderá após uma análise 
criteriosa fazer a opção para a que se 
apresenta mais vantajosa, e se for esta 
última, renuncia a primeira.

2- Meu pai requereu e viu aten-
dido pedido de concessão de aposen-
tadoria por tempo de contribuição 
há aproximadamente um ano e meio. 
Ele, entretanto, continuou a traba-
lhar para a empresa onde exercia as 
suas atividades. Depois de aposenta-
do, descobriu-se portador de cirrose 
hepática aguda. Pergunto, então é 
possível “reverte” o atual benefício 
dele para auxílio-doença? José Gui-
lherme.

 Em tese quem se aposenta pelo Re-
gime Geral de Previdência Social e con-
tínua trabalhando não tem direito a 
nenhum, ou quase nenhum benefício da 
Previdência Social. A Lei determina que 
o segurado que esteja aposentado e con-

tinua a exercer atividade remunerada, 
deve continuar com as contribuições pre-
videnciárias. Ele não poderá acumular 
outra aposentadoria pelo INSS, nem po-
derá receber o Auxílio-Doença junto com 
a aposentadoria, entretanto, ocorrendo 
um acidente ou fique doente, ainda que 
seja originária da mesma atividade que 
exerce, poderá fazer a opção pelo benefí-
cio mais vantajoso.

3- Meu esposo faleceu em 2008. 
Entretanto, somente requeri a pen-
são em por morte em 2010, quando 
passei a recebê-la. Gostaria de saber 
se teria direito de buscar as pensões 
retroativas: Marcela Guimarães.

 A legislação previdenciária prescreve 
que ocorrendo à morte do segurado, seus 
dependentes requerendo junto a Previ-
dência Social o benefício de Pensão por 
Morte Previdenciária até 30 (trinta) dias 
do óbito, a concessão da Pensão por Mor-
te tem seu início no da do falecimento, 
conforme a Certidão de Óbito. No caso 
em tela, como a Srª. Marcela requereu 
administrativamente o benefício de Pen-
são após 30 (trinta) dias do falecimento 
do ex-segurado, a dada do início do be-
nefício de Pensão por Morte ocorrerá na 
data do requerimento administrativo, 
não tendo como pleitear as parcelas men-
sais do requerimento ao óbito.

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.

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
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Direitos Humanos

Judiciário não representa
o povo, diz ministra nos EUA

Presidente divulga integrantes da Comissão da Verdade

Mudança custeada

Um Judiciário independente deve julgar 
com base na lei, não importa o resultado, 
nem as pressões de políticos, da mídia ou da 
opinião pública, disse a ministra da Supre-
ma Corte do estado da Geórgia, nos EUA, 
Carol Hunstein, durante uma cerimônia em 
Marietta, uma cidade da área metropolitana 
de Atlanta. “O Judiciário não representa o 
povo. Essa função é do Legislativo. O Judi-
ciário representa a lei”, ela declarou. E reco-
mendou à audiência que prestasse atenção 
a um lema originário do latim, esculpido na 
parede da Suprema Corte, em Atlanta, que 
diz: “Justiça seja feita, mesmo que os céus 
venham abaixo”. 

Ela lembrou que o Judiciário também 
não governa e, portanto, não representa o 

Estado. Essa é função do Executivo. E que 
os tribunais não existem para propagar 
qualquer ideologia, religião ou interesses 
especiais. O Judiciário deve se preocupar 
com a igualdade dos direitos, com o devido 
processo e com a neutralidade. Ela citou o 
ministro da Suprema Corte dos EUA, An-
thony Kennedy. “A lei faz uma promessa: 
neutralidade. Se essa promessa não for 
cumprida, a lei, como a conhecemos, dei-
xa de existir”. E defendeu a probidade e a 
independência do Judiciário, citando o mi-
nistro da Suprema Corte John Marshall. 
“O maior flagelo que um céu irado pode 
impor a um povo ingrato e pecador seria 
um Judiciário ignorante, corrupto e depen-
dente”. 

A presidente Dilma Rousse-
ff anunciou quinta-feira (10/5) os 
sete integrantes da Comissão da 
Verdade: José Carlos Dias (mi-
nistro da Justiça no governo Fer-
nando Henrique), Gilson Dipp 
(ministro do Superior Tribunal de 
Justiça), Rosa Maria Cardoso da 
Cunha (advogada de presos políti-
cos, entre eles da agora presidente 
Dilma Rousseff), Cláudio Fontel-
les (procurador-geral da República 
no governo Fernando Henrique 
Cardoso), Paulo Sérgio Pinheiro 
(diplomata), Maria Rita Kehl (psi-
canalista) e José Cavalcante Filho 
(jurista). Os sete integrantes foram 

escolhidos pela própria presidenta 
por critérios como conduta ética e 
atuação em defesa dos direitos hu-
manos.

A Comissão da Verdade vai 
apurar violações aos direitos hu-
manos ocorridas entre 1946 e 
1988, período que inclui a ditadura 
militar (1964-1988). O grupo terá 
dois anos para ouvir depoimentos 
em todo o país, requisitar e ana-
lisar documentos que ajudem a 
esclarecer as violações de direitos. 
De acordo com o texto sancionado, 
a comissão tem o objetivo de escla-
recer fatos e não terá caráter pu-
nitivo. A comissão vai aproveitar 

as informações produzidas há 16 
anos pela Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos 
e há dez anos pela Comissão de 
Anistia.

Os nomes dos sete integrantes 
forão publicados nesta sexta-feira 
(11/5) no Diário Oficial da União. 
O convite a cada um foi feito pes-
soalmente pela presidente, que 
recebeu os sete em audiências, na 
quinta-feira (10/5), no Palácio do 
Planalto. Ainda não há informa-
ções sobre quem presidirá o co-
legiado. A Comissão da Verdade 
foi instalada oficialmente no dia 
16 de maio, às 11h, em uma ceri-

mônia em que estarão presentes 
os ex-presidentes José Sarney, 
Fernando Collor, Fernando Hen-
rique Cardoso e Luiz Inácio Lula 
da Silva. “Todos já confirmaram 
presença, numa demonstração de 
que a Comissão da Verdade não 
é uma comissão de governo, e sim 
de Estado”, avaliou o porta-voz da 
presidência Thomas Traumann.

A lei que cria a Comissão da 
Verdade foi sancionada em no-
vembro do ano passado. Por lei, 
não podem participar da comissão 
pessoas que tenham cargos exe-
cutivos em partidos políticos, que 
“não tenham condições de atuar 

com imparcialidade no exercício 
das competências da comissão” ou 
“estejam no exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança 
em quaisquer esferas do Poder Pú-
blico”, disse Traumann. (Agência 
Brasil).

De acordo com os jornais Correio Bra-
ziliense e Folha de S.Paulo, o Senado da 
Argentina aprovou a chamada Lei de Iden-
tidade de Gênero, que inclui, entre outras 
medidas, o custeio pelo Estado de tratamen-
tos hormonais e cirurgia para mudança de 

sexo para transexuais. A aprovação do pro-
jeto, apresentado em 2008, foi feita pelos 55 
senadores que votaram. Houve uma absten-
ção e dez ausências, do mesmo modo que na 
votação da Lei da Morte Digna, debatida ho-
ras antes na casa.


