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Jornal Direitos - Após as eleições de 
2010 o senhor declarou que não mais 
pretendia disputar eleições, e agora 
em 2012 o senhor está integrando uma 
chapa como candidato a vice-prefeito. 
O que o fez mudar de opinião?

Renato Costa - Realmente esse era o 
meu desejo. Queria ficar fora de disputas 
eleitorais e isso não significava estar afas-
tado da militância política, pois continuei 
presidente do PMDB municipal. Mas as 
circunstâncias arrastaram-me para a dis-
puta, pois houve uma aliança partidária e a 
vaga de vice-prefeito coube ao PMDB. Meu 
partido exigiu que fosse posto o meu nome. 
Aí vale a pena lembrar o pensador Ortega 
Gasset que disse: “o homem é a sua própria 
circunstância”.

JD - Como está organizado atual-
mente o PMDB de Itabuna?

RC - Em Itabuna o PMDB está organizado 
com cerca de 400 filiados, com 24 pré-candida-
tos para a Câmara Municipal; é dirigido por 
uma comissão executiva provisória composta 
por cinco membros e o partido está unido em 
torno da chapa majoritária que integra.

JD - Sendo o PMDB a “menina dos 
olhos” na disputa das chapas concor-
rentes nas eleições de Itabuna, qual 
foi o critério do partido nessa escolha 
com o atual prefeito Capitão Azevedo 
do DEM?

RC - De fato todas as forças que estão 
na disputa eleitoral de Itabuna desejavam 
ter o PMDB ao seu lado, não somente pelo 

tamanho e importância desse partido, como 
pelo tempo que dispõe na televisão e no rá-
dio durante o programa eleitoral, salientan-
do o grande prestígio e participação que o 
PMDB tem junto ao governo federal. Mas o 
projeto ou plano “A” do PMDB de Itabuna 
era disputar a eleição na cabeça da chapa e, 
para isso, depois de uma disputa interna, da 
qual não participei como concorrente, foi es-
colhido democraticamente um candidato, ou 
melhor, candidata, que foi Leninha da Auto-
escola Regional. Sendo o nome posto pelo 
PMDB no processo sucessório, aí começou a 
acontecer o inesperado. Há cerca de um mês 
atrás, surpreendentemente, dona Leninha 
resolve desistir, comunicando ao partido que 
por razões pessoais e particulares não mais 
seria candidata, oficializando sua renúncia 
da condição de candidata a prefeita. 

Em virtude desses acontecimentos ines-

perados na condição de presidente do PMDB 
municipal, a direção estadual fez uma reco-
mendação expressa de que eu assumisse a 
condição de candidato até a convenção muni-
cipal, que seria no mês de junho (isso ocorreu 
em maio), pois seria inadmissível para um 

partido do porte do PMDB chegar à conven-
ção à deriva, sem uma candidatura própria 
ou sem um nome com alguma densidade 
eleitoral. E isso foi o que aconteceu. Dentro 
desse contexto, avaliamos todos os cenários 
possíveis, conversando, nos reunindo com to-
dos os partidos e prefeituráveis de Itabuna, 
e compreendemos que persiste a polarização 
entre as duas maiores forças eleitorais que 
são, no momento, o prefeito Capitão Azevedo, 
do DEM, concorrendo para reeleição, e dona 
Juçara do PT, representando seu marido, o 
deputado Geraldo Simões. Diante desse binô-
mio, e chegando próximo a convenção, a di-
reção estadual, juntamente com a executiva 
municipal, decidiu-se pela composição com o 
Capitão Azevedo por uma série de motivos: 
além de fazer uma administração priorizando 
as camadas menos favorecidas da sociedade e 
pela tentativa de atenuar e resolver uma infi-

nidade de problemas acu-
mulados principalmente 
ao longo dos últimos 24 
anos, cujas gestões ante-
riores não foram capazes 
de encarar. Também pela 
pessoa do Capitão Azeve-
do, um homem simples, 
honesto e bem intencio-
nado e que pretende me-
lhorar o seu desempenho 

nesse segundo mandato com muito mais ex-
periência e mais fortalecido, tendo como alia-
do o PMDB do vice-presidente da República, 
Michel Temer e do ex-ministro Geddel Vieira 
Lima, dentre outros que poderão ajudar a tra-
zer recursos para Itabuna. Por todas essas ra-
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zões aceitei mais esse desafio em minha vida.
 
JD - O atual vice-prefeito tem dito 

que não é ouvido nas decisões tomadas 
pelo prefeito na administração. O se-
nhor já foi vice. Qual sua opinião sobre 
isso?

RC - Temos conversado com o prefeito 
e pretendo manter com ele uma relação de 
amizade e confiança. Aprendi que a função 
do vice é uma posição de retaguarda e que 
pode muito ajudar o titular. Assim é o que 
estarei disposto a fazer, mas para isso é pre-
ciso haver a disposição e o entendimento de 
um governo de coalizão. O PMDB não fez 
acordo para ter cargos, e sim para ajudar 
o prefeito a governar, participando efetiva-
mente da administração e indicando pessoas 
comprovadamente competentes e honestas. 
Destes compromissos o PMDB não pode 
abrir mão.

JD - Qual a data da convenção do 
PMDB e como estão os preparativos?

RC - Nossa convenção será na próxima 
quinta-feira, 21, na Usemi, junto com o DEM 
e demais partidos do arco de alianças do pre-
feito Capitão Azevedo, onde estarão presen-
tes diversas lideranças do plano estadual e 
federal da Bahia. Será uma festa pública em 
que convidamos os amigos e simpatizantes 
em geral para lá comparecerem a partir das 
15 horas.

JD - Uma vez definida coligação ma-
joritária como fica a proporcional?

RC - Os pré-candidatos a vereador pelo 
PMDB construíram uma chapa para concor-
rer sem coligação, pois durante muito tem-
po temia-se que a Justiça Eleitoral não iria 
mais permitir esse tipo de coligação, pois a 
legislação seria mudada pelo Congresso Na-
cional, o que terminou não acontecendo para 
essa eleição.

JD - Quais as prioridades do vice-
prefeito Renato Costa para Itabuna 
caso seja eleito?

RC - Se nossa chapa for vitoriosa, minha 
expectativa é de que estarei contribuindo 
para a melhoria de nossa cidade e de nossa 
gente, pois acredito na vontade e na capaci-
dade do prefeito Capitão Azevedo de acertar, 
sem perder de vista que Itabuna é uma cida-
de difícil, pois os grandes problemas vêm se 
acumulando através dos tempos e agravam-
se cada vez mais e precisando ser enfrenta-
dos buscando soluções a curto, médio e longo 
prazo, sendo um dever de qualquer prefeito 
que tenha responsabilidade e que goste de 
sua cidade.

O entrevistado dessa edição do jornal DIREITOS é o médico ne-
frologista Renato Borges da Costa. Ele nasceu no Sudoeste Baiano, na 
cidade de Itiruçú e ainda criança chegou a Itabuna com seus pais.

Renato Costa foi Vice-prefeito de Itabuna (1989 – 1992), tendo 
se candidatado três vezes a Prefeito (1992, 1996 e 2004). Em 1994 
elegeu-se Deputado Estadual, reelegendo-se em 1998. Candidato em 
2006 ficou na primeira suplência do Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro (PMDB). Atualmente é o Presidente do PMDB de Ita-
buna e candidato a Vice-prefeito na chapa que tem como candidato a 
prefeito o Capitão Azevedo (DEM).

“O vice pode sim ajudar 
em uma administração”

Entrevista com  RENATO COSTA PRESIDENTE 
DO PMDB E CANDIDATO A VICE-PREFEITO DE ITABUNA

“Quero contribuir 
sempre para a 
melhoria da 
nossa cidade”
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Projetos e Leis

Novo Código Florestal não 
exige averbação da reserva

O Novo Código Florestal, ao 
custo de muitas expectativas 
e acirradas discussões, final-
mente foi aprovado. Publicado 
no Diário Oficial da União do 
dia 28 de maio de 2012, a Lei 
12.651 veio para dar uma nova 
roupagem ao defasado e mui-
tíssimo emendado Código Flo-
restal de 1965, a Lei 4.771, que 
foi expressamente revogada. 

Leia na página 10

O plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou o texto 

base do novo Código Florestal

Turmas recursais 
de JEFs ganharão 

estrutura fixa

Ex-servidor 
não concursado 

tem direito 
a FGTS

DECISÕES

CONRADO ADVOCACIA 
– mais de uma década 

de bons serviços

OEA defende 
atuação de 

Defensoria Pública
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DECISÕES

Profissionalização

O Supremo Tribunal Fede-
ral reconheceu o direito aos de-
pósitos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço aos trabalha-
dores que tiveram o contrato de 
trabalho com a administração 
pública declarado nulo por não 
terem sido aprovados em con-
curso público, como manda a 
Constituição.

A decisão foi tomada na con-
tinuação do julgamento do Re-
curso Extraordinário 596.478, 
apresentado pelo Estado de 
Rondônia, com a participação de 
vários outros estados como ami-
ci curiae, contra uma decisão 
do Tribunal Superior do Tra-
balho que reconheceu o direito 
dos trabalhadores ao FGTS. Por 
maioria, o Plenário do Supremo 
negou provimento ao recurso, 
ficando vencidos as ministras 
Ellen Gracie, relatora do caso, 

e Cármen Lúcia, e os ministros 
Joaquim Barbosa, Luiz Fux e 
Marco Aurélio.

A ação questionava a consti-
tucionalidade do artigo 19-A da 
Lei 8.036/1990, segundo o qual 
é devido o FGTS ao trabalhador 
cujo contrato seja declarado nulo 
em razão do artigo 37, parágrafo 
2º, da Constituição Federal, que 
estipula a necessidade de con-
curso público para ingressar no 
servio público. 

O RE 596.478, começou a 
ser julgado no plenário em no-
vembro de 2010, quando vota-
ram as ministras Ellen Gracie e 
Cármen Lúcia pelo provimento 
parcial do recurso, e os minis-
tros Dias Toffoli, Gilmar Men-
des e Ayres Britto, desprovendo 
o RE. Na ocasião, o julgamento 
foi suspenso por pedido de vista 
do ministro Joaquim Barbosa.

Para ser delegado da Polícia 
Civil, é necessário apenas que 
o profissional seja bacharel em 
Direito. Um projeto da Asso-
ciação dos Delegados de Polícia 
de Mato Grosso do Sul (Adepol-
MS), no entanto, quer que o can-
didato ao cargo tenha sido apro-
vado no Exame da Ordem.

De acordo com a entidade, a 
mudança procura conferir igual-
dade aos delegados perante ou-
tras carreiras jurídicas. A pro-
posta quer mudar o artigo 44 da 
Constituição do estado, acres-
centando, por meio de emenda 
constitucional, o trecho “no de-
sempenho de suas atividades, o 
delegado de polícia exerce atri-
buição essencial à função juris-
dicional do Estado e à defesa da 
ordem jurídica, sendo-lhe asse-
gurada independência funcional 
pela livre convicção nos atos de 
polícia judiciária”. Também so-
freria modificação a Lei Orgâni-
ca da Polícia Civil.

O presidente da Adepol, Fabia-
no Ruiz Gastaldi, diz que “o acrés-
cimo vem resgatar reivindicação 
histórica e justificada dos delega-
dos de polícia, para lhes conceder 

status de igualdade e importância 
frente a outras carreiras jurídicas 
típicas do estado”.

Segundo ele, “a atividade 
de polícia judiciária tem no de-
legado de polícia seu elemento 
central e grande protagonista, 
cujas habilidades estão a lhe 
exigir muita mais que o senso 
de investigação. Mas, principal-
mente, domínio cada vez mais 
complexo das especificidades 
das ciências penais”.

Para o presidente da OAB-
MS, o advogado Leonardo Du-
arte, a mudança é positiva. “É 
uma mudança de extrema im-
portância, já que o servidor tem 
que ter amplo conhecimento ju-
rídico”, diz.

Já o procurador Vladimir 
Aras, do Ministério Público Fe-
deral da Bahia, criticou a pro-
posta. “Isso é para impedir que 
outras categorias de policiais 
não delegados continuem a plei-
tear espaço nas corporações poli-
ciais e para tentar equiparar os 
delegados de Polícia aos mem-
bros do Ministério Público”, afir-
ma. (informações da Assessoria 
de Comunicação da OAB-MS).

Ex-servidor não concursado 
tem direito a FGTS

Delegado pode ter de passar 
por Exame de Ordem

O STF determinou o ar-
quivamento de uma ação pe-
nal contra os fundadores da 
Igreja Renascer em Cristo, Es-
tevan e Sonia Hernandes, que 
corria na Justiça Estadual de 
São Paulo por suposta prática 

de lavagem de dinheiro. Eles 
foram acusados de comandar 
uma organização criminosa 
que usava a estrutura religio-
sa e de empresas vinculadas à 
igreja para lavar dinheiro. A 
denúncia dizia que eles arre-

cadavam grandes quantias dos 
fiéis, que eram “ludibriados” 
pelo casal. A decisão foi toma-
da pela 1ª Turma do tribunal, 
por unanimidade, ao analisar 
um Habeas Corpus proposto 
pela defesa do casal. 

Turmas recursais de JEFs 
ganharão estrutura fixa

Na última quarta-feira (14/6), 
entrou em vigor a lei que cria 
uma estrutura permanente para 
as 75 turmas recursais dos Juiza-
dos Especiais Federais e os cargos 
dos respectivos 225 juízes federais 
que terão cargos fixos. Atualmen-
te, o país tem 43 turmas recursais 
dos JEFs que, no entanto, não 
possuem estrutura própria.

Cada turma recursal será 
formada por três juízes federais, 
que serão titulares do cargo de 
juiz federal de Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais, 
além de um juiz suplente. Os car-
gos serão providos por concurso 
de remoção entre juízes federais 
ou, na falta de candidatos a re-
moção, por promoção de juízes 
federais substitutos.

As 75 turmas recursais per-
manentes serão distribuídas da 
seguinte forma: 25 na 1ª Região 

(DF, MG, BA, GO, TO, MT, MA, 
PI, AM, PA, RO, RR, AP, AC); 10 
na 2ª Região (RJ e ES); 18 na 3ª 
Região (SP e MS); 12 na 4ª Re-
gião (RS, PR e SC) e 10 na 5ª Re-
gião (PE, CE, AL, RN, SE e PB).

Os cargos de servidores para 
as turmas recursais estão sendo 
providos mediante aplicação das 
Resoluções 112/2010 e 123/2010 
do Conselho da Justiça Federal 
desde o final de 2010. A primei-
ra autorizou a destinação de 225 
cargos de analista judiciário, 225 
de técnico judiciário e 225 fun-
ções comissionadas para estru-
turação das turmas recursais. 
A segunda estabeleceu a distri-
buição espacial e o cronograma 
para o provimento dos cargos, 
que foram instituídos pela Lei 
12.011/2009 (que criou 230 no-
vas varas federais). Esta lei con-
templou o deslocamento de até 

10% dos cargos e funções por ela 
gerados para compor as turmas 
recursais. A previsão é de que 
todos esses cargos estejam provi-
dos até 2014.

A Lei 12.665, de 13 de junho 
de 2012, teve origem em ante-
projeto proposto pelo Conselho 
da Justiça Federal, com o objeti-
vo de aparelhar as turmas recur-
sais que, até então, vêm funcio-
nando mediante recrutamento 
de servidores e juízes da primei-
ra instância, sendo que muitos 
desses juízes acumulam ambas 
as funções.

Desde que foram instaladas, 
em 2004, as turmas recursais 
de todo o país apresentaram um 
crescimento superior ao espera-
do no número de processos em 
tramitação, alcançando a marca 
de 740.765 em 2011. (Assessoria 
de Imprensa do CJF).

STJ tem nova ouvidora e 
inicia adaptação à Lei 12.527

Foi publicado no Diário 
Oficial da União, quinta-feira 
(14/6), o nome da nova ouvi-
dora do Superior Tribunal de 
Justiça. Tereza Cristina Jure-
ma Garrido, servidora do STJ 
há nove anos, foi indicada pelo 

ministro Cesar Asfor Rocha, 
diretor da ouvidoria.

Criada em 2004, a ouvidoria 
foi renovada recentemente com 
o objetivo de incentivar a parti-
cipação popular e fomentar uma 
cultura administrativa de foco 

no cidadão. Ela acompanha con-
sultas, presta esclarecimentos e 
recebe críticas, denúncias e elo-
gios. Também sugere o aperfei-
çoamento das atividades desen-
volvidas pelas demais unidades 
administrativas.

Caso Renascer



No último dia 24 de maio foi apro-
vado pela Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado Federal, o Projeto de Lei 
(PL) 612/2011, da senadora Marta Su-
plicy (PT-SP), que define como entida-
de familiar “a união estável entre duas 
pessoas, configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura e estabe-
lecida com o objetivo de constituição de 
família”.

O projeto terá ainda um longo ca-
minho, seguindo agora para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado e, caso também seja lá 
aprovado, seguirá para análise da Câ-
mara dos Deputados.

Assim, a aprovação do último dia 
24 não é definitiva, mas com certeza 
tem grande significado e importância. 
É mais um passo no sentido de corrigir 
a inaceitável intolerância em relação 
às opções sexuais, que infelizmente 
ainda teimam em existir em nossa so-
ciedade.

Recentemente, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) reconheceu a união 
estável entre pessoas do mesmo sexo, 
ratificando o que nossos tribunais já vi-
nham fazendo reiteradamente. Porém, 
em razão da falta de lei que regule o 
tema, ainda são muitos, e continuarão 
sendo, os problemas encontrados pelos 
casais.

O atual texto do Código Civil 
brasileiro prevê expressamente ape-
nas a união estável “entre o homem 
e a mulher”. E a alteração prevista 
no projeto de lei aprovado pelo Se-
nado, altera o texto para “entre duas 

pessoas”.
De todo modo é importante ressaltar 

que a aprovação do projeto de lei, embo-
ra seja um importante passo no sentido 
de pacificar inúmeras discussões sobre 
o direito de herança, de alimentos, de 
ser dependente em planos de saúde e 
de previdência, e regime de bens, entre 
outros tantos, não colocará fim à discus-
são sobre o tema.

A questão somente será resolvi-
da definitivamente com aprovação de 
emenda constitucional que venha alte-
rar o artigo 226 da Constituição Fede-
ral, em especial seu §3º, onde também 
é previsto que somente “é reconhecida 
a união estável entre o homem e a mu-
lher como entidade familiar”. O atual 
dispositivo constitucional vem sendo 
usado como fundamento de muitos 
magistrados e oficiais de cartório de 
registro civil para continuar negando a 
possibilidade da união estável de pes-
soas do mesmo sexo e sua conversão 
em casamento.

A união estável entre pessoas do 
mesmo sexo é uma realidade que não 
pode ser simplesmente negada e des-
considerada, seja pela ignorância, pela 
intolerância, pelo preconceito, e muito 
menos por imposição de lei. E o Direito 
é uma ciência humana, e deve caminhar 
com as mudanças da sociedade, que nos 
dias de hoje não tolera mais a discrimi-
nação da orientação sexual.
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Pai e filho
Dois advogados, pai e filho, conversam:
- Papai! Estou desesperado. Não sei o 

que fazer. Perdi aquela causa!
- Meu filho, não se preocupe. Advo-

gado não perde causa. Quem perde é o 
cliente!

- Juntos
Dois advogados, sócios em um 

escritório, saem juntos e vão almo-
çar. Já no meio da refeição um vira 
para o outro e reclama:

- Puxa vida, esquecemos de tran-
car o escritório!

E o outro responde:
- Não se preocupe, estamos os 

dois aqui.

Por Rogério Silva Fonseca. 
Advogado da área cível do escritório Peixoto e Cury 

Advogados. São Paulo – São Paulo.

Contexto Jurídico

Surpreende-me ver constantemente 
decisões judiciais, pelo menos de primei-
ra e de segundas instâncias, julgando 
improcedente o pedido de indenização 
por danos morais, sob o pressuposto ou 
fundamentação, de que o dano não se en-
contra provado. 

Ora, o dano moral representa um so-
frimento íntimo, uma dor interior, dor na 
alma, e esta dor não se prova, o sofrimen-
to anímico não se pode provar, é de todo 
impossível, nossa alma não pode revela-
da nem para os mais íntimos, mesmo que 
assim desejemos , a dor não se transfere, 
pode ocorrer até que venha a se refletir 
no semblante, no olhar, mas nada de pode 
provar a respeito.

E mais: não é necessário que a ofensa 
moral tenha publicidade, seja divulgada 
como entendem, equivocadamente às ve-
zes, alguns julgados. Como exemplo, pos-
so citar uma situação em que o desem-
bargador julgou improcedente o pedido 
de indenização por dano moral porque o 
fato causador não tinha tido nenhuma 
divulgação. A este argumento, quando 
assomou à tribuna, disse o advogado, “en-
tão”, excelência, se eu for ao seu gabinete 
e acusá-lo de vender sentenças, seria uma 
falsa acusação, causando-lhe enorme so-
frimento, Vossa Excelência nada poderia 
fazer, pois o fasto não teria nenhuma re-
percussão, posto que limitado à área res-
trita do seu gabinete. Não é preciso dizer 
que o desembargador convenceu-se e mu-
dou seu voto.

Em resumo, para pleitear judicial-
mente indenização por dano moral, não 
necessidade da prova do sofrimento, isto 
é, do dano, e nem precisa que haja reper-

cussão. A repercussão do fato causador da 
ofensa poderá colaborar na prova deste, 
mas e até ensejar pedido de dano mate-
rial, se, por exemplo, em razão da ofensa, 
o ofendido vier a perder o desempenho de 
um cargo de confiança. Necessidade da 
repercussão, todavia, não há.

E o que precisa, nesse caso? É que 
deve haver a prova do fato causador da 
ofensa, só. Nada mais. A qualificação da 
ofensa moral é sua conseqüência indica-
da pela vítima, e a condenação do ofensor 
dependerá do entendimento judicial. É o 
juiz que dará o necessário enquadramen-
to jurídico ao fato para condenar ou não o 
ofensor ao pagamento da indenização que  
ele, em seu prudente arbítrio, estabelece-
rá a condenação e seu quanto.

Em síntese, não se prova o dano mo-
ral, (sente-se o sofrimento moral), a pro-
va a ser feita é do fato ou fatos que pro-
vocaram tal dor. E o juiz avaliará o, a seu 
critério e prudente arbítrio, - como diz 
a lei – o valor devido pelo autor do fato 
ofensivo em favor da vítima – desde que 
considere provado tal fato e o tenho, real-
mente, como ofensivo à moral aos senti-
mentos íntimos da vítima.      

Enfim, a preocupação ao ajuizar uma 
ação judicial cobrando pelos danos morais 
sofridos, a preocupação há de ser com a 
prova dos fatos alegados.

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

Dano moral 
não se prova

ebc@britocunha.com.br rogerio.fonseca@peixotoecury.com.br 

Direito 
Homoafetivo

A união estável 
homossexual e a 
constituição de família

Operação Sinistro

Novidade no CNJ

Três advogados foram presos, na 
quinta-feira (14/6), durante a Operação 
Sinistro, da Polícia Federal, contra um 
esquema de fraude de indenizações do 
seguro Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre 
(DPVAT).  O esquema fraudulento cau-
sou mais de R$ 30 milhões de prejuizos 
a beneficiários de seguro nos últimos 5 
anos, segundo a PF.  

A sabatina do novo corregedor nacional 
de Justiça, Francisco Falcão, deu sinais de 
que o empenho de investigar juízes suspei-
tos de irregularidades no país poderá arrefe-
cer. Falcão afirmou em audiência no Senado 

que sua atuação não será como da atual ocu-
pante do cargo, a ministra Eliana Calmon, 
cuja gestão tem sido marcada por aberturas 
de processos contra juízes e fortes declara-
ções sobre corrupção no Judiciário. 
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Presidente divulga integrantes 
da Comissão da Verdade

A presidente Dilma Rousseff (foto) 
anunciou quinta-feira (10/5) os sete in-
tegrantes da Comissão da Verdade: José 
Carlos Dias (ministro da Justiça no gover-
no Fernando Henrique), Gilson Dipp (mi-
nistro do Superior Tribunal de Justiça), 
Rosa Maria Cardoso da Cunha (advoga-
da de presos políticos, entre eles da ago-
ra presidente Dilma Rousseff), Cláudio 
Fontelles (procurador-geral da República 
no governo Fernando Henrique Cardoso), 
Paulo Sérgio Pinheiro (diplomata), Maria 
Rita Kehl (psicanalista) e José Caval-
cante Filho (jurista). Os sete integrantes 
foram escolhidos pela própria presidenta 
por critérios como conduta ética e atua-
ção em defesa dos direitos humanos.

A Comissão da Verdade vai apurar 
violações aos direitos humanos ocorridas 
entre 1946 e 1988, período que inclui a di-

tadura militar (1964-1988). O grupo terá 
dois anos para ouvir depoimentos em todo 
o país, requisitar e analisar documentos 
que ajudem a esclarecer as violações de di-
reitos. De acordo com o texto sancionado, 
a comissão tem o objetivo de esclarecer fa-
tos e não terá caráter punitivo. 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 Di-
ário Oficial da União. O convite a cada 
um foi feito pessoalmente pela presiden-
te, que recebeu os sete em audiências, na 
quinta-feira (10/5), no Palácio do Planal-
to. Ainda não há informações sobre quem 
presidirá o colegiado. A Comissão da Ver-
dade foi instalada oficialmente no dia 16 

de maio, às 11h, em uma cerimônia em 
que estarão presentes os ex-presidentes 
José Sarney, Fernando Collor, Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 
Silva. “Todos já confirmaram presença, 
numa demonstração de que a Comissão 
da Verdade não é uma comissão de gover-
no, e sim de Estado”, avaliou o porta-voz 
da presidência Thomas Traumann.

A lei que cria a Comissão da Verda-
de foi sancionada em novembro 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 impar-
cialidade no exercício das competências 
da comissão” ou “estejam no exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança 
em quaisquer esferas do Poder Público”, 
disse Traumann. (Agência Brasil).

DIREITOS 
HUMANOS
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Na Justiça Especializada do Traba-
lho, as partes possuem a prerrogativa 
de interpor recurso, visando à reforma 
ou ampliação da condenação, diante do 
consagrado princípio constitucional da 
ampla defesa e do contraditório. Para 
a empresa interpor recurso, necessário 
se faz o recolhimento de determinada 
quantia (o valor dependerá do recurso a 
ser interposto e do valor da condenação 
arbitrado pelo juiz) denominada depósi-
to recursal, para que seja processado o 
referido recurso.

Referido depósito recursal visa ga-
rantir a execução, e na sua ausência, o 
recurso não será aceito, sendo conside-
rado deserto. No entanto, podem ocor-
rer certas situações, em que a empresa, 
deve reaver os valores depositados a tí-
tulo de depósito recursal, mas que por 
omissão da Justiça, ou ausência de re-
querimento, este valor fica retido.

Exemplo comum são ações trabalhis-
tas julgadas procedentes em primeira 
instância, onde são interpostos recursos 
ordinários, e, por conseguinte, o Tribunal 
Regional do Trabalho (segunda instância), 
dá provimento aos recursos das empresas 
para julgar as ações improcedentes. Nes-
tes casos, após o retorno dos autos para 
a primeira instância, devem as empresas 

pleitear a devolução dos valores.
E, no caso de manutenção da conde-

nação da empresa, os valores recolhidos 
de depósitos recursais podem ser utiliza-
dos para o abatimento da condenação, de 
forma atualizada. Se não houver o abati-
mento na condenação, o valor deverá ser 
devolvido, devidamente atualizado.

Diversas empresas possuem pro-
cessos trabalhistas arquivados, onde 
não foram efetuados os reembolsos dos 
valores correspondentes aos depósitos 
recursais, implicando em um prejuízo 
financeiro, sendo certo que nada impede 
o desarquivamento do processo, visando 
à devolução dos valores.

Em um primeiro momento, podemos 
pensar que os valores são ínfimos. En-
tretanto, as empresas que possuem um 
elevado passivo trabalhista podem redu-
zir significativamente seus custos pro-
cessuais, ante a possibilidade de abater 
da condenação os valores previamente 
depositados. Ou no caso contrário, deve 
ser requerida ao Judiciário a liberação 
dos valores devidos, ainda que o proces-
so esteja arquivado.

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

vogados Associados. São Paulo – São Paulo

Retenção de valores 
de depósitos recursais 
na Justiça do Trabalho

Direito 
do Trabalho

vivian.cavalcanti@innocenti.com.br

O direito preza pela celeridade processu-
al, sendo este, um dos princípios e garantias 
constitucionais sob a forma de duração ra-
zoável do processo previsto no Art.5º inciso 
LXXVIII da Constituição Federal, elevando-o 
assim, à categoria de direito fundamental e 
por isso sua aplicação deve ser imediata. 

Destarte, procrastinar um feito ofende 
a garantia constitucional prevista em lei, à 
dignidade da pessoa humana, já que o aces-
so ao judiciário não é suficiente, mas justo 
e equânime é o acesso à jurisdição efetiva, 
sem observância de formalidades indevidas 
que postergam a marcha processual.

 Logo, compactuar com a morosidade 
processual é afirmar que o direito não so-
corre aos que dormem e atuar em notória 
contradição quando ele, o próprio órgão 
jurisdicional de forma lastimável deixa de 
cumprir com o fim a que se destina, qual 
seja, promover a movimentação processual, 
garantindo igualdade nos termos da lei e a 
duração razoável do processo.

Nessa seara, pode transcrever entendi-
mento do ilustre Teori Albino Zavasckitem 
para o qual:

“O direito fundamental à efetividade do 
processo – que se denomina também, gene-
ricamente, direito de acesso à justiça ou di-
reito à ordem jurídica justa – compreende, 
em suma, não apenas o direito de provocar 
a atuação do Estado, mas também e prin-
cipalmente o de obter, em prazo adequado, 
uma decisão justa e com potencial de atuar 
eficazmente no plano dos fatos.”

Não parece razoável, por exemplo, que 
para conceder uma tutela antecipada o juiz 
tenha que ouvir a parte contrária, quando 
presentes os requisitos indispensáveis a 
sua concessão, de modo que o juiz a conce-
de “inaudita altera pars”. Portanto, a oitiva 
da parte contrária implica no retardamento 
do processo prejudicando o autor.Importan-
te ressaltar ainda que a devida celeridade 
tornou-se mais prestigiada com o advento 
da EC 45 de 2004.

Ademais, vale frisar que diferentemen-

te da economia que segundo o filósofo Adam 
Smith era movida por uma mão invisível, no 
judiciário não há mão invisível, de maneira 
que todo trâmite processual depende dos 
serventuários da justiça, os quais devem 
agir de forma eficiente e imparcial, capaz 
de consolidar o Estado Democrático de Di-
reito. Nessa esteira, várias foram as refor-
mas implantadas, como o sistema PROJU-
DI no âmbito dos juizados especiais a fim de 
promover a tão estimada celeridade. 

O projudi funciona, todavia não é uma 
mão invisível, vários atos processuais de-
pendem e demandam pelos serventuários 
da justiça. Em verdade o compromisso é do 
Estado que atraiu para si o monopólio da 
jurisdição e dessa maneira todos aqueles 
servidores do Estado devem comprometer-
se com a eficácia do atendimento juris-
dicional, de modo que esquivar-se desse 
compromisso é matar o direito assegurado 
constitucionalmente a todo cidadão.

Diante do exposto, é inadmissível que 
medidas urgentes como antecipação de tu-
tela se prolongue muitas vezes por uma se-
mana, até 15 dias para serem apreciadas 
e deferidas pelo Poder Judiciário, como a 
retirada do nome do Autor do cadastro do 
SPC e SERASA, o que favorece apenas a ré 
que não tem interesse em fazê-lo sem a co-
ação judicial.

Na verdade, quando o Autor provoca o 
judiciário é por não deter nas mãos o po-
der de decisão. Sendo esta uma tarefa que 
não lhe compete, nada mais pode fazer, 
exceto esperar. Mas quanto tempo deve 
esperar?Até que não possa gozar do seu 
direito em vida?A conclusão é que além de 
ofender a dignidade da pessoa humana, 
desconstitui-se o direito ao devido processo 
legal cujo substrato jurídico é o principio da 
dignidade da pessoa humana, bem como o 
principio da celeridade processual. 

Por Dayane Cunha. 
Advogada; pós graduada Ciências penais pela UNISUL. Ita-

buna – Bahia.

dcunhaadv@hotmail.com 

 ARTIGO

A morosidade na 
prestação da Atividade 
Jurisdicional

“Nem sempre a toga da justiça pode servir de barreira às 
investidas da força. O problema não é, então, o de saber 

quis custodiet custodem. Não falta quem guarde o guardião. 
Sucede, porém, que, na hora decisiva, os encarregados de 
guardar os guardiães, quando não adormeceram no seu 

posto, quase sempre já se acham de mãos atadas” 
(Nélson de Souza Sampaio, in “O poder de reforma”)
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Estatuto da OAB/Código de Ética
1ª - Lara é sócia de determinada 

sociedade de advogados com 
sede no Rio de Janeiro e filial 
em São Paulo. Foi convidada 
a integrar, cumulativamente 
e também como sócia, os qua-
dros de outra sociedade de ad-
vogados, esta com sede em São 
Paulo e sem filiais. Aceitou o 
convite e rapidamente provi-
denciou sua inscrição suple-
mentar na OAB/SP, tendo em 
vista que passaria a exercer 
habitualmente a profissão nes-
se estado.

a) Lara agiu corretamente, pois, consi-
derando-se que passaria a atuar em 
mais do que cinco causas por ano em 
São Paulo, era necessário que pro-
movesse sua inscrição suplementar 
nesse estado.

b) Lara não agiu corretamente, pois é 
vedado ao advogado integrar mais 
de uma sociedade de advogados com 
sede ou filial na mesma área terri-
torial do respectivo Conselho Sec-
cional.

c) Lara não agiu corretamente, pois é 
vedado ao advogado integrar mais 
de uma sociedade de advogados 
dentro do território nacional.

d) Lara agiu corretamente e sequer 
era necessário que promovesse sua 
inscrição suplementar, pois pas-
saria a exercer a profissão em São 
Paulo na qualidade de sócia e não 
de advogada empregada da socieda-
de em questão.

2 - Determinado advogado, valen-
do-se dos poderes para receber, 
que lhe foram outorgados pelo 
autor de certa demanda, pro-
move o levantamento da quan-
tia depositada pelo réu e não 
presta contas ao seu cliente, 
apropriando-se dos valores re-
cebidos. Por tal infração disci-
plinar, qual a sanção prevista 
no Estatuto da Advocacia e da 
OAB?

a) Censura, com possibilidade de con-
versão em advertência, caso o ad-
vogado infrator preste contas ao 
seu cliente antes do fim do processo 
disciplinar instaurado na OAB.

b) Suspensão pelo prazo de 30 (trinta) 
dias a 12 (doze) meses, perdurando 
a suspensão até que o advogado sa-
tisfaça integralmente a dívida.

c) Suspensão pelo prazo máximo de 

30 (trinta) dias.
d) Exclusão.

3 - Mévio é advogado, especializa-
do em causas cíveis, exercen-
do a profissão por longos anos, 
tendo sobressaído na defesa 
dos seus clientes e percebendo, 
como remuneração, os seus ho-
norários. Sendo figura conheci-
da no município, onde exerce a 
profissão e possui domicílio, é 
convidado a ministrar palestra 
em estabelecimentos de ensino, 
divulgando a atuação do advo-
gado e sua posição na socieda-
de. Um dos aspectos abordados 
está relacionado à atividade do 
advogado como indispensável à 
administração da justiça. Nes-
ses limites, consoante as nor-
mas estatutárias, é correto afir-
mar que

a) o advogado exerce função pública.
b) exerce ministério privado, exercen-

do função social.
c) atua na defesa de interesses patri-

moniais privados, com função pú-
blica.

d) no seu ministério privado, deixa de 
exercer função social.

   
4 - Tício é advogado prestando ser-

viços à Junta Comercial do Es-
tado Y. Exerce a atividade con-
comitantemente em escritório 
próprio, onde atua em causas 
civis e empresariais. Um dos 
seus clientes postula o seu vis-
to em atos constitutivos de pes-
soa jurídica que pretende criar. 
Diante do narrado, à luz das 
normas do Regulamento Ge-
ral do Estatuto da Advocacia e 
da OAB, assinale a alternativa 
correta:

a) Sendo um cliente do escritório, é 
inerente à atividade da advocacia o 
visto em atos constitutivos de pes-
soa jurídica.

b) Ao prestar serviços para Junta Co-
mercial, surge impedimento previs-
to no Regulamento Geral.

c) A análise do conteúdo dos atos cons-
titutivos pode ser realizada pelo ad-
vogado tanto no escritório quanto 
na Junta Comercial.

d) A atuação na Junta Comercial gera 
impedimento para ações judiciais, 
mas não para vistos em atos consti-
tutivos.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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OEA defende atuação de Defensoria Pública
Os representantes dos 35 países 

membros da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) reconheceram, du-
rante reunião ordinária da entidade, no 
início de junho na Bolívia, a importân-
cia do trabalho dos defensores públicos. 
Com esse posicionamento, a OEA recha-
ça a delegação do serviço de assistência 
jurídica gratuita à iniciativa privada. No 
Brasil, o próprio Supremo Tribunal Fede-
ral, em decisão recente (março de 2012), 
declarou inconstitucional convênios cele-
brados com a OAB de alguns estados, que 
pagavam advogados para defender cida-
dãos carentes.

Nesta última reunião, a OEA editou a 

Resolução 2.714, de 2012, na qual reafir-
ma a necessidade de que todos os estados 
membros assegurem o livre e pleno acesso 
à Justiça. Também destacou a importância 
da implementação de iniciativas para ga-
rantir a independência e autonomia funcio-
nal da Defensoria Pública. A OEA cobrará, 
a partir de agora, mais empenho dos paí-
ses membros no cumprimento, inclusive, 
da resolução anterior (2.656/11) que tam-
bém abordava a questão da independência 
e autonomia da Defensoria Pública: sem 
independência e autonomia os interesses 
e direitos das pessoas em condição de vul-
nerabilidade não podem ser eficazmente 
enfrentados, entende a entidade.



www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 41 - SUL DA BAHIA - De 20 de junho a 20 de julho de 2012 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

1º Caderno
07

A Lei nº 11.770, de 9 de setembro 
de 2008, de autoria da então senado-
ra e hoje deputada estadual Patrícia 
Saboya (PDT-CE), em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) e sancionada pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 9 de 
setembro de 2008, que institui a pror-
rogação da licença-maternidade e a 
criação do Programa Empresa Cida-
dã, não é realidade para a maioria das 
trabalhadoras brasileiras.

A concessão da licença-maternida-
de de seis meses para trabalhadoras 
com carteira assinada ainda não é 
obrigatória. Por isso, muitas empre-
sas relutam em liberar, pelo período 
de seis meses, as funcionárias com fi-
lhos recém-nascidos.

Atualmente, a Previdência Social 
paga os quatro primeiros meses do 
benefício. Os 60 dias restantes têm de 
ser assumidos pelo empregador.

Com essa concessão-prorrogação, 
as empresas obtêm subsídios. Os be-
nefícios são: isenção de Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica durante os 
dois meses adicionais, além da au-
sência de cobrança dos impostos pa-
tronais sobre o valor bruto do salário 
da funcionária.

A Lei nº 11.770 no seu art. 1º aduz 
que, para que a trabalhadora seja con-
templada, o empregador tem de estar 
inscrito no Programa Empresa Cida-
dã. E é preciso que as grávidas inte-
ressadas fiquem atentas com relação 
aos prazos para solicitar a licença-
maternidade estendida. Se a empresa 
aderir ao programa, a empregada terá 
garantido o direito da prorrogação so-
mente se requerer o benefício até o fi-
nal do primeiro mês após o parto.

Para requerer o salário-materni-
dade, basta a assegurada se dirigir a 
uma agência da Previdência Social.

 Grávidas com oito meses de ges-
tação terão de apresentar atestado 
médico. E, após o parto, o documento 

exigido é a certidão de nascimento do 
bebê. A documentação exigida é varia-
da, a depender do tipo de segurada. 
Para esclarecer dúvidas, o governo 
disponibiliza o site da Previdência So-
cial e o Prevfone (135).

Os funcionários dos órgãos públi-
cos municipais e estaduais dependem, 
ainda, da criação no âmbito de cada 
instituição, de regras próprias que dis-
ponham sobre a licença-maternidade 
de seis meses. Nos órgãos federais, o 
beneficio é garantido. Mães que ado-
tarem crianças também têm direito à 
referida licença (art. 2º).

O salário-maternidade constitui 
uma renda mensal com valor integral 
igual ao da remuneração que a empre-
gada recebia antes do parto (art. 3º). 
Além disso, no período da prorrogação 
da licença-maternidade, a empregada 
não poderá exercer atividade remu-
nerada, bem como convém esclarecer 
que o recém-nascido também não po-
derá ser matriculado em creches ou 
outras instituições similares (art.4º). 
Ainda segundo o art. 4º da referida lei, 
a mulher que descumprir essas deter-
minações legais perderá o direito dos 
60 dias adicionais.

A lei é justa, agora só falta a so-
ciedade civil e os governantes torná-
la realidade plena, ou seja, ampliar o 
seu raio de ação, para que ela possa 
contemplar a todas as trabalhadoras 
tanto da iniciativa pública quanto 
privada.  

Licença-maternidade

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 em 
História Regional, Pós-Graduado em Gestão Escolar, Pós-
Graduado em Docência do Ensino Superior e Pós-gradu-
ando em Direito Público e Privado. Membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus, Membro-Fundador e Vi-
ce-Presidente da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL); 
Membro-Idealizador e Vice-Presidente da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Membro 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI). Autor dos livros 
“Breves Análises Jurídicas” e “Análises Cotidianas” (Direi-
tos Editora) e Diretor-Fundador do jornal, revista, site e 
editora de livros DIREITOS (www.jornaldireitos.com.br). 
Fundador do site e do jornal O COMPASSO (www.jorna-

locompasso.blogspot.com.br).  Itabuna – Bahia.
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CONRADO ADVOCACIA 
– mais de uma década 

de bons serviços
No ano de 2001, instalava-se em Ita-

buna o escritório Conrado Advocacia, 
prestando serviços na área previdenciá-
ria e trabalhista com esmero profissiona-
lismo. 

Para Dr. Marcos Conrado, fundador 
do escritório e responsável pela área pre-
videnciária, é grande a falta de informa-
ção por parte da sociedade no que diz res-
peito aos seus direitos. “Aqui procuramos 
prestar o melhor serviço, informando, 
orientando e defendendo os clientes de 
violações de seus direitos como as injus-
tiças praticadas pela Previdência Social 
aos seus segurados”, declara Dr. Conrado. 
Dentre os serviços prestados estão a con-
cessão ou restabelecimento dos benefícios 
por incapacidade, concessão de aposenta-
doria indeferido na via administrativa e 
revisão da renda mensal dos benefícios. 

O escritório além contar com um dos 
maiores especialistas em causas previ-
denciárias da Bahia, também atua com 
profissional especialista na área traba-
lhista. O Dr. Marcos Antonio, que aten-
de as causas relacionadas às relações 
de trabalho e defesa do consumidor, é 
formado na área de Direito do Trabalho 
pela CESMAC/Maceió-Alagoas e pós-
graduando em Direito e Processo do Tra-
balho na PUC/Minas Gerais. Dentre as 
causas que trabalha estão as relaciona-
das a acidentes de trabalho ou doenças 
que se equiparam a acidentes, a exem-
plo daquelas causadas ou agravadas 

pelo tipo de serviço executado.  “É muito 
importante a pessoa procurar a orienta-
ção de um profissional” aconselha o Dr. 
Marcos Antonio, que já advogou para 
empresas como Banco do Brasil, Claro, 
Telemar entre outras. 

Recentemente a Conrado Advocacia 
passou por grandes mudanças estrutu-
rais - salas mais amplas e confortáveis -, 
contando agora também com um visual 
ainda mais moderno e atraente, e como 
isso o escritório dá um salto de qualidade 
em termos de estrutura e atendimento, 
pois houve uma reformulação geral em 
vários aspectos, a começar da logomarca 
e da fachada do escritório, que ficou mui-
to mais bonito e leve. 

Para Dr. Conrado, essas mudanças 
que o escritório está passando marcam 
uma nova fase, porém com o mesmo di-
ferencial de eficiência nos processos e, 
sobretudo sem esquecer o lado humano 
no atendimento aos clientes, que passa 
por um interesse genuíno em ajudar as 
pessoas. 

A Conrado Advocacia é um dos mais 
procurados escritórios da cidade e atende 
clientes do baixo, extremo e Sul da Bahia. 
E fica localizado na Travessa São José, 
14, São Caetano, próximo a praça princi-
pal do bairro.  

Telefones: 
(73) 3617-3927
8859-0794.

Dr. Marcos Antônio Conrado

Dr. Marcos Antônio Conrado 
e Dr. Marcos ConradoZenilda e Andréia 

recepcionistas

Dr. Marcos Conrado

Fachada do 

escritório



48 - Ao advogado jovem recomenda-se, o que para 
os tarimbados já de há muito

sabido: não financiar despesas processuais, não se 
associar, economicamente, materialmente ao cliente.

49 - É indispensável ao advogado moderno a com-
pleta familiaridade e o pleno domínio da informática.

50 - Mandam a experiência e o bom senso que o 
advogado não atenda clientes em sua residência, pes-
soalmente ou por telefone, salvo casos de urgência, 
excepcionais, sob pena de fazer de sua casa um pro-
longamento do escritório. Se não for assim, estarás re-
nunciando à tranqüilidade, tua e de tua família, e do 
repouso destinado a refazer tuas energias.

51 - Saiba jovem causídico que o Estatuto da Advo-
cacia (Lei nº 8906/94, art. 32)

Responsabiliza os advogados por ato que, no exercí-
cio profissional, praticar com dolo ou culpa. Como pres-
tador de serviço, sujeita-se à mesma responsabilidade, 
nas mesmas hipóteses de conduta (CDC, art. 14, Pará-
grafo 4º).

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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1- Actio Ad Aestimatoria/Quant Monoris = Ação 
estimatória (= de avaliação)//(Ação) de quanto 
menor preço. Ação de abatimento de preço ou 
indenização por delitos da coisa perdida.

2- Ad negotia = Para negócios
3- Ad negotia = Para negócios
4- Ad tempus = De modo temporário
5- Animus Lucrandi = Animus de lucrar
6- Animus Manendi = Intenção de fixar residência 

definitiva
7- Animus Narrandi = Intenção de narrar
8- Brevitatis Causa = Por motivo de brevidade
9- Custus Legis = O guardião da lei
10- De Lege Lata = Da lei criada
11- Dollus Bonus = Dolo bom
12- Exceptio = Exceção
13- Ex Tunca = Retroage. Desde entãp
14- Ex Nunc = Que não retorage
15- In Specie =Em espécie

Prezado Vercil, muito obrigado pela opor-
tunidade de divulgar o nosso trabalho no jor-
nal DIREITOS (edição 40). Aproveito para 
reiterar nosso reconhecimento pela qualida-
de desse projeto dirigido por você. Grande 
abraço.

Alfredo Omena. Diretor Geral da Unime – União 
Metropolitana de Educação e Cultura. Itabuna – Bahia.

Prezado Editor, a cada edição do Jor-
nal DIREITOS você nos oportuniza um 
contato maior com as novidades do mun-
do jurídico. Uso o Direitos para me atu-
alizar sobre as últimas novidades desta 
seara.

Rita Maria. Estudante de Direito. Vitória da 
Conquista – Bahia. 

Delegado da Policia Federal 
/ Data 18/06 a 09/07 / Inscrições e 
Informações: www.cespe.unb.br/  
/ Realização: Cespe 

MCTI – 510 oportunidades 
em postos de níveis e superior / 
Salários de até R$ 9.157 / Inscri-
ções de 26/6 a 16/7 / www.ces-

pe.unb.br 

INPE – Edital: 17 vagas para 
pesquisadores com nível superior 
/ os salários vão até R$ 11.205 / 
inscrições de 2 a 31/07 / www.
inpe.br

INPE – Edital 2: 62 vagas em 

vários cargos de nível técnico e 
superior com salários de até R$ 
12.685 / inscrições de 5/7 até 9/8 
/ www.inpe.br 

CTI 20 vagas em postos de ní-
veis médio e superior / salários de 
até R$ 9.994 / inscrições de 9/7 a 
10/8 / www.funrio.org.br 

Parabenizo a direção do jornal DIREITOS pela 
qualidade das matérias e entrevistas veiculadas nes-
se veiculo de comunicação. E na edição de maio (nº 40, 
Direitos) pela chance de conhecer as ações e projetos 
que a UNIME tem realizado em Itabuna, bem como 
no Sul da Bahia..

Carlos Lírio. Empresário. Ilhéus - Bahia.

O descredenciamento de institui-
ção de saúde e médicos pelos planos 
de saúde vem gerando inúmeros pro-
blemas aos pacientes. Em muitos ca-
sos, procura pela entidade hospitalar 
em casos de urgência e emergência 
e se depara com a recusa no aten-
dimento com cobertura do plano de 
saúde do qual é beneficiário, na afir-
mativa de que a instituição fora des-
credenciada.

A discussão é antiga. A forma para 
realização do descredenciamento das 
instituições de saúde e dos médicos 
deve obedecer a três critérios: subs-
tituição da entidade hospitalar ou de 
serviços médicos por entidade equi-
valente, a comunicação aos consumi-
dores/beneficiários com antecedência 
de 30 dias e a comunicação a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Estes critérios encontram 
previsão legal no artigo 17, §1º da Lei 
9.656/98 e no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) em seus artigos 
30, 48 e 5º, incisos XIII e §1º.

Apesar da normativa de exigência 
de comunicação aos consumidores, a 
interpretação da norma muitas vezes 
era distorcida ou mesmo descumpri-
da. Os planos de saúde deixam de 
comunicar seus consumidores ou fa-
zem meras alterações em seus sites 
ou comunicam por meio de cartazes 
afixados em seus estabelecimentos. 
A ausência de comunicação aos con-
sumidores do descredenciamento de 
instituições hospitalares e serviços 
de saúde é tão deficitária que os be-

neficiários, constantemente, são sur-
preendidos e a notícia ocorre no ato 
em que se procura o atendimento.

Foi o que ocorreu em São Paulo, 
onde a família de um paciente ao 
procurar uma unidade hospitalar em 
estado de urgência, foi informada do 
descredenciamento do plano de saú-
de daquela instituição, levando ao 
pagamento de uma conta no valor de 
R$ 14 mil reais. O paciente faleceu. A 
família, então, procurou o Poder Ju-
diciário para demonstrar, de forma 
inequívoca, de que não tivera conhe-
cimento do descredenciamento e por 
esta razão procurou aquela unidade 
hospitalar. E em face de urgência não 
houve tempo hábil para remoção até 
outra instituição de saúde.

O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) decidiu recentemente que 
os planos de saúde têm a obrigação 
de comunicar individualmente os 
consumidores acerca do descreden-
ciamento. Evitando, assim, que os 
consumidores procurem por institui-
ções descredenciadas. A decisão da 
relatora Ministra Nancy Andrighi 
deixou claro o entendimento da Cor-
te Superior quanto à interpretação 
do artigo 17, §1º da Lei 9.656/98, de 
que o aviso aos consumidores deve 
ser de forma individual, possibilitan-
do o conhecimento de todos. Ou seja, 
a comunicação genérica ou mesmo a 
ausência dela é infração legal e pode 
gerar punição ao plano de saúde, es-
pecialmente o ressarcimento dos gas-
tos do paciente na instituição descre-

denciada.
A questão, agora, levada aos pla-

nos de saúde é qual o melhor e efetivo 
meio de informar o descredenciamen-
to de médicos, instituição hospitalar, 
serviços de saúde, a todos os benefici-
ários individualmente com trinta dias 
de antecedência? Cada qual deve ex-
plorar a forma de acessar seus clien-
tes: SMS, meio eletrônico, carta. Já 
o usuário precisa manter seus dados 
sempre atualizados e ser incentivado 
a fazê-lo.

A forma de comunicação aos bene-
ficiários, para cumprimento da nor-
mativa que era muitas vezes distorci-
da e esquecida pelos planos de saúde, 
deve ser muito bem observada, sob 
pena de se ver condenada judicial-
mente ao ressarcimento dos valores 
desembolsados pelos pacientes. E 
cabe a ANS fiscalizar o cumprimento 
da norma aplicando penalidades aos 
planos descumpridores da lei. 

Por Sandra Franco.
Consultora jurídica especializada em Direito Mé-
dico e da Saúde, membro efetivo da Comissão 
de Direito da Saúde e Responsabilidade Médico 
Hospitalar da OAB/SP e Presidente da Academia 
Brasileira de Direito Médico e da Saúde. São Paulo 

– São Paulo.

Por Nina 
Neubarth.
Advogada na Sfranco 
Consultoria Jurídica 
em Direito Médico e 
da Saúde, especialista 
em Direito Público. São 
Paulo – São Paulo.
E-mail: nneubarth@
sfranconsultoria.com.br

Planos de saúde devem 
informar o descredenciamento 
de médicos e hospitais

ARTIGO
drasandra@sfranconsultoria.com.br 

CONCURSOS
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Direito 
Internacional

Novo Código Florestal não 
exige averbação da reserva

O Novo Código Florestal, ao custo 
de muitas expectativas e acirradas dis-
cussões, finalmente foi aprovado. Publi-
cado no Diário Oficial da União do dia 
28 de maio de 2012, a Lei 12.651 veio 
para dar uma nova roupagem ao de-
fasado e muitíssimo emendado Código 
Florestal de 1965, a Lei 4.771, que foi 
expressamente revogada. 

Conforme maciçamente noticiado 
pela mídia, a nova lei não agrada a 
todos, pois os ambientalistas querem 

mais e os produtores querem menos. 
Então, coube à presidenta Dilma Rous-
seff (foto) exercer o seu desiderato de 
mandatária da nação e vetar aquilo que 
considerou ser inconstitucional ou con-
trário ao interesse público e o fez avi-
damente em vários dispositivos. Para 
preencher a lacuna, não se fez de roga-
da e concomitantemente à publicação 
do veto, editou a Medida Provisória de 
571, também de 28 de maio de 2012, e 
disciplinou os pontos obstados. 

Unidos pela democracia
A Comissão de Veneza, órgão consul-

tivo do Conselho da Europa, se reuniu na 
sexta-feira (15/6) e no sábado (16/6) para 
mais uma rodada de discussões. Na pau-
ta de assuntos, estão leis sobre segurança 
na Rússia, o projeto de revisão da Consti-
tuição da Bélgica e as regras de eleição de 
parlamentares na Hungria. O ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal, deve ir até Veneza para repre-
sentar o Brasil.

Inimigo ao lado
A ministra da Justiça de Portugal, 

Paula Teixeira da Cruz, e o presidente 
da Ordem dos Advogados, António Mari-
nho e Pinto, participaram de um mesmo 
evento neste mês. Os dois, que vivem um 
cabo-de-guerra pela assistência judiciá-
ria no país, participaram do V Encontro 
das Sociedades de Advogados de Portu-
gal. Paula Teixeira não se intimidou com 
a presença do colega e metralhou: a advo-
cacia está desgastada, sem credibilidade 
e precisa de mudanças.

Olhos no Oriente
O Reino Unido continua empenhado 

em atrair a atenção de advogados estran-
geiros e espalhar o know-how da advoca-
cia britânica. Começou na última semana 
o treinamento de uma nova turma de ad-
vogados chineses para conhecer o sistema 
jurídico dos ingleses e fazer contato com 
advogados na Inglaterra. Há 20 anos, 
pelo menos 15 jovens advogados chineses 
participam, por ano, dos treinamentos.

Nova tentativa
O fundador do WikiLeaks, Julian As-

sange, pediu à Suprema Corte do Reino 
Unido que reanalise o seu caso. No dia 30 
de maio, o tribunal manteve a extradição 
de Assange para a Suécia, mas deu um 
prazo de 14 dias para a defesa do jornalis-
ta decidir se ia ou não pedir a reabertura 
do caso. O prazo terminaria na quarta-
feira (13/6). Agora, a corte britânica pode 
recusar o pedido e determinar a imediata 
extradição ou aceitar rediscutir a situa-
ção de Assange e até marcar novas au-
diências.

Acesso barrado
Quatro membros do Tribunal Penal Internacional estão detidos na Líbia desde 

quinta-feira (7/6). O grupo tentava encontrar o filho do ex-ditador Muammar Kada-
fi, Saif Al-Islam Kadafi, para estruturar a defesa dele perante o TPI, onde responde 
por crimes contra a humanidade. O governo da Líbia acusa a comissão do TPI de 
espionagem e o tribunal, indignado, pede a imediata soltura dos quatro.


