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DIREITOS - O Senhor já foi ve-
reador por quatro mandatos num 
total de 16 (dezesseis) anos, porque 
o desejo de retornar a Câmara Mu-
nicipal?

Carlito do Sarinha - Para continu-
ar o trabalho em defesa do povo de mi-
nha cidade. Sou filho desta terra e dese-
jo cada vez mais ajudar para melhorar 
a qualidade de vida do nosso povo.

DIREITOS – Então o Senhor está 
nos afirmando que o seu retorno à 
Câmara Municipal é para dar con-
tinuidade às ações que foram in-
terrompidas no ano de 2004?

CS - Certamente. Tenho andado nos 
diversos bairros de nossa cidade e sinto 
que o povo deseja o meu retorno, jus-
tamente porque sempre coloquei o meu 
mandato como Vereador a serviço do 
povo. Tenho sido recebido com muito 
carinho.

DIREITOS - Faça um balanço 
de sua atuação como parlamentar 
municipal?

CS – Fui autor, dentre outros dos 
Projetos que culminaram nas Leis que 
reconheceu como de utilidade pública 
municipal a Associação de Morado-
res do Bairro Sarinha Alcântara; que 
alterou o perímetro urbano de nosso 
município, incluindo Ferradas como 
Bairro; que autorizou o Prefeito a 
doar aos Servidores do Município Ita-
buna os imóveis em que eles residiam 
há mais de 25 anos; que denominou de 
Luís Eduardo Magalhães o Hospital 
de Base de Itabuna; que criou o Bairro 

Novo São Caetano. Além das constru-
ções de uma ponte nas ruas Olívia Tor-
res no São Caetano e outra que liga a 
rua Paraíso à travessa Santa Rita  no 
Bairro Sarinha Alcântara; construção 

de uma passarela sobre o canal entre 
a rua Santa Luzia  e José Bonifácio, 
no Bairro São Caetano. Construções 
de duas quadras poliesportivas nos 
Bairros de Fátima e Jardim Primave-
ra; construção de um Parque Infantil 
no Bairro Sarinha Alcântara; restau-
rações e coberturas das feiras livres 
dos Bairros Califórnia e São Caeta-
no, dentre outros. Posso afirmar com 
certeza que 80% do que solicitei foi 
atendido, porque nunca me conformei 
só em fazer pedido de providência, a 

indicação ou projeto 
sem lutar para que 
os mesmos fossem 
concretizados.

DIREITOS – O 
senhor participou 
de alguma comis-
são durante a sua 

edilidade?
 CS – Sim. Fui relator das comissões 

Técnicas de Agricultura; de Finanças, 
Orçamento, Tributos e Contas; de Le-
gislação, Justiça e Redação de Leis; e 
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de Educação.
A Vice-presidência e depois a Pre-

sidência da Comissão de Finanças, 
Orçamento, Tributos e Contas. Ocupei 
também a Vice-presidência da Câmara, 
bem como participei diversas Comis-
sões Especiais de Inquérito e Comis-
sões Processantes.

DIREITOS - Por sua atuação 
na Câmara no mandato (de 2001 a 
2004), estava praticamente com a 
sua reeleição garantida, mas sur-
giu um problema de ordem edu-
cacional-judicial, que anos depois 
foi desfeita o mal entendido, o Se-
nhor se sente injustiçado por esse 
episódio?

CS - Não gostaria de lembrar-se 
deste episódio, apenas digo se for 
da vontade de DEUS e do POVO 
de Itabuna, serei novamente Vere-
ador com a mesma disposição para 
trabalhar para o povo, mantendo a 
mesma seriedade e honestidade que 
exerci nos quatros mandatos que 
tive, sempre honrando os votos dos 
meus eleitores.

DIREITOS – Qual prefeito con-
tará nesta eleição com o apoio de 
Carlito do Sarinha e por quê?

CS - Capitão AZEVEDO. Porque em 
4 (quatro) anos não é possível realizar 
todas as obras necessárias para Itabu-
na, então precisa de mais uma oportu-
nidade para concluir as obras iniciadas 
por ele (prefeito) e com certeza realizar 
outras em bairros que ainda não foram 
atendidos.

DIREITOS – Por que essa opção 
de colocar sempre seus mandatos 
em prol da população menos favo-
recida economicamente?

CS - Sou filho desta terra, e por 
ter vindo de família humilde sempre 
reconheci a necessidade de ajudar as 
pessoas, isto faz parte de minha per-
sonalidade, de minha formação fami-
liar e religiosa. O que sou na minha 
vida de cidadão comum, sou na polí-
tica, porque não existe o político sem 
o cidadão.

O entrevistado dessa edição do Jornal 
Direitos é Carlos Alves de Oliveira, 

mais conhecido na cidade de Itabuna 
como Carlito do Sarinha. Ele nasceu na 
cidade de Itabuna a 59 anos, é Mestre 
de Obras da Construção Civil, filho de 
Dona Helena Alves dos Reis, com mais 
oito irmãos. Perdeu o pai muito cedo e 
ainda criança teve que trabalhar para 
ajudar no sustento da família. Cresceu 
acompanhando os políticos de Itabuna e 
ajudando o povo em vários assuntos.

Carlito do Sarinha trabalhou como 
mestre de obras do Colégio IMEAM na 
época de sua construção, na prefeitu-
ra Municipal de Itabuna, na função de 

Fiscal de Bairros, de 1981 a 1983, na 
Prefeitura Municipal de Buerarema, 
na função de Fiscal de Obras, no ano de 
1983, na Companhia Viação Sul Bahia-
no, na Função de Auxiliar de Escritório 
de 1984 a 1987.

Ainda foi eleito Presidente da Asso-
ciação de Moradores do Bairro Sarinha 
Alcântara. Exerceu a vereança por qua-
tro mandatos consecutivos (1989 a 1992; 
1993 a 1996; 1997 a 2000 e 2001 a 2004). 
Como vereador participou no seu 1º 
ano de mandato em 1989 da elabo-
ração da Lei Orgânica do Município 
de Itabuna, quando foi denominado 
Constituinte Municipal.

“Quero voltar para continuar a
ajudar o povo da minha cidade”

Entrevista com  CARLITO DO SARINHA

“Fiz muito 
pelo meu bairro 
e quero fazer 
muito mais”

- CANDIDATO A VEREADOR NA CIDADE DE ITABUNA 
PELO PTN – PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL.
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Projetos e Leis

PEC dos Recursos prejudica
a uniformização do Direito

A Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 15/11 apresentada pelo senador 
Ricardo Ferraço (PMDB-ES), a partir de 
sugestão do presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Cezar Peluso, tem 
criado bastante polêmica no meio jurídico 
brasileiro. Enquanto uns defendem que a 
emenda constitucional irá colaborar para 
acelerar a Justiça, outros acreditam que 
a PEC prejudica o acesso à entrada de 
recursos ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e ao STF.

OAB BAHIA

PALESTRA

Professor-doutor 
proferiu palestra 

na UESC

OAB quer 
afastamento 

de promotora 
que agrediu 
advogado

Projeto 
transforma 
bafômetro 
em meio de 

defesa

Direito Administrativo

ATIVIDADE JURÍDICA

Candidatos ao MP devem 
provar experiência na posse



Votação de marco civil 
da internet é adiada

Por falta de quórum, foi cancelada a reunião 
da comissão especial para votação da proposta 
do marco civil da internet (PL 2.126/2011). A 
proposta contém princípios que devem nortear 
o uso da rede no Brasil, direitos dos usuários, 
obrigações dos provedores do serviço e respon-
sabilidades do poder público.

O relator, deputado Alessandro Molon (PT-
RJ), divulgou na quarta-feira (11/7) a versão fi-
nal do substitutivo à proposta. O relatório pre-
liminar ficou disponível para consulta pública 
no site e-Democracia entre os dias 4 e 6 de ju-
lho. Nesse período, o relatório recebeu 109 con-
tribuições e teve mais de 14 mil visualizações.
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PALESTRACOMENDA 
DOIS DE JULHO

Vagas para Deficientes

O Professor-doutor e autor 
de diversos livros de Direito 
Ricardo Mauricio Freire Soa-
res (foto), da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), a con-
vite do professor Josevandro 
Nascimento proferiu palestra 
no último dia 11/07 na Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), sobre pós-positivismo, 
para os alunos de Introdução 
ao Estudo do Direito, disciplina 
que leciona.

A palestra contou com a 
presença da professora Maria 
Laura Gomes, Diretora do De-
partamento de Ciência Jurídi-
ca, do Professor Guilhardes de 
Jesus,Diretor do Colegiado e da 
professora Patrícia Lisboa.

E o eminente jurista baiano 

fez uma abordagem profunda 
da nova visão do Direito, numa 
linha pós-positivista, depois de 
percorrer as diversas teorias 
que explicam o Direito como o 
jusnaturalismo e o positivismo.

Decisão liminar do presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Ayres Britto, 
suspendeu a realização de con-
cursos públicos para os cargos 
de escrivão, perito criminal e 
delegado da Polícia Federal até 
que a União reserve vagas para 
deficientes físicos nos editais da 
concorrência.

A determinação do ministro 
foi tomada em Reclamação na 
qual o Ministério Público Fe-
deral aponta que os editais dos 
concursos descumprem enten-
dimento da ministra Cármen 
Lúcia, que, ao analisar processo 
relacionado ao caso, decidiu que 
a jurisprudência do Supremo 
garante obrigatoriedade de des-
tinação de vagas em concurso 
público a portadores de necessi-
dades especiais.

“Nessa contextura, te-
nho que os Editais nºs 9/2012, 
10/2012 e 11/2012 (que regula-
mentam o certame da PF) des-
cumpriram a decisão proferida 
no RE 676.335”, diz o ministro 
Ayres Britto. Assim, ele conce-
deu a liminar para “suspender 
os concursos públicos para os 
cargos de escrivão, perito cri-
minal e delegado de Polícia Fe-
deral, até que a União publique 

editais retificadores estabele-
cendo reserva de vagas aos defi-
cientes físicos”.

Em 2002, o MPF ajuizou 
Ação Civil Pública pedindo a in-
constitucionalidade de qualquer 
regra que restringisse o acesso 
de portadores de necessidades 
especiais à carreira da Polícia 
Federal.

O pedido foi julgado impro-
cedente em primeira e segunda 
instâncias. As decisões conside-
raram que os cargos de delegado, 
escrivão, perito e agente da PF 
não se coadunam com nenhum 
tipo de deficiência. No entanto, 
quando o pedido do MPF chegou 
ao Supremo, obteve decisão fa-
vorável da ministra Cármen Lú-
cia em março deste ano. (Asses-
soria de Imprensa do STF).

Professor-doutor proferiu 
palestra na UESC

Liminar suspende concurso 
da Polícia Federal

O ministro Gilmar Mendes, do STF, 
procurou a Wikipédia para reclamar da 
edição de seu perfil. Chamou a atenção de 
Mendes “ataques” postados pela mesma 
pessoa: Chico Venâncio, recém-formado em 
relações internacionais pela Universidade 

de Brasília. “Deve ser profissional do pe-
tismo”, diz Mendes. Ele estuda que provi-
dências tomar, já que editor da Wikipédia 
não tem personalidade jurídica, informa a 
colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha 
de S.Paulo.

João Paulo Pirôpo recebe 
Comenda Dois de Julho

A comenda Dois de Ju-
lho, láurea que é concedida 
pela Assembleia Legislativa 
do Estado da Bahia as per-
sonalidades que prestam 
relevantes serviços à so-
ciedade, será concedida ao 
juiz federal e professor João 
Paulo Pirôpo de Abreu. 

A homenagem proposta 
pelo deputado itabunense 
Augusto Castro (PSDB) foi 
aprovada pela mesa dire-
tora da Casa no último dia 
13/06. A comenda será en-
tregue em sessão especial, 
em data ainda a ser defini-
da. O deputado justificou o 
tributo ao afirmar que o “firme 
caráter e a trajetória de vida 
do homenageado evidenciam a 

força de vontade, persistência e 
eficiência que o credenciam pe-
rante a sociedade baiana” para 
ser homenageado.

 O magistrado, nascido 
em setembro de 1978, é natu-
ral de Salvador e formado em 
Direito pela Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA). Após 
a conclusão do curso, advogou 
para a União. Em 2007, foi 
promotor de Justiça em Ser-
gipe e juiz federal substituto. 
Atualmente o magistrado está 
na titularidade da 2ª Vara da 
Seção Judiciária da Bahia, 
especializada no julgamen-
to de crimes financeiros e de 
lavagem de dinheiro, além de 
ser Coordenador Adjunto do 
Núcleo de Conciliação da Se-
ção Judiciária da Bahia. Além 

disso, é professor de Direito nas 
faculdades Unime e Unyahna e 
Faculdade Unijorge.

Biógrafo muy amigo



O Direito sempre foi uma das pro-
fissões que mais exigiam decoro no seu 
exercício.

Os advogados primavam pela digni-
dade profissional e exerciam o tempo todo 
a discrição, tomando-se cuidado na pre-
servação da intimidade dos seus clientes, 
fosse ela pessoal ou profissional. A própria 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
era muito zelosa e exercia uma prudência 
muito grande quanto à exposição pública 
dos seus associados, proibindo qualquer 
divulgação gratuita e mercadológica dos 
seus membros, visando sempre o decoro 
e a preservação da imagem da profissão. 
Bons tempos aqueles em que o “anel de 
Doutor” significava uma profissão respei-
tada, com certa autoridade e poder quase 
incontestável.

Ultimamente tem me chamado 
atenção a maneira como alguns cole-
gas vêm se apresentando nos veícu-
los de comunicação, chegando ao má-
ximo com a aparição na mídia de um 
ex-ministro da Justiça ao lado de um 
dos maiores corruptores do Brasil, de-
fendendo-o com todo empenho da sua 
experiência e poder, além de declarar o 
quanto está cobrando para defender o 
finório vigarista.

Cotidianamente, vários colegas se 
expõem à imprensa na ânsia de apare-
cer, dando declarações estapafúrdias e 
desencontradas, como esse que decla-
rou que sua cliente, envolvida em um 
dos últimos crimes bárbaros cometidos 

na cidade, teria sido no passado garota 
de programa.

Essa prática de a todo custo ser reco-
nhecido profissionalmente, expondo-se 
de maneira tosca na maioria das vezes, 
com declarações levianas e inoportu-
nas, chegando-se em alguns episódios a 
beirar o total ridículo profissional, vem 
causando grandes estragos a uma cate-
goria profissional que, há tempos, já foi 
muito respeitada e admirada.

Existem diversas formas de se fazer 
reconhecer profissionalmente. Artigos 
podem ser escritos, bem como livros. 
Declarações também podem ser feitas, 
desde que sejam incontestáveis e prova-
das, e as vitórias profissionais só depois 
de julgadas.

Sei que no passado a forma de expo-
sição pública dos advogados foi muito cer-
ceada em razão de uma ética profissional 
coercitiva, imposta pelo órgão maior da 
nossa categoria. Acho que os tempos mu-
daram e houve uma grande flexibilização 
em relação à maneira dos advogados im-
plementarem estratégias visando a di-
vulgação, mas esta deve ser realizada de 
forma profissional, num planejamento de 
médio e longo prazo e tendo-se o cuidado 
de não se incorrer em erros que, em vez 
de criarem um bom conceito profissional, 
trazem um resultado totalmente oposto 
ao que se pretendia. 
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Um Açougueiro entra no escritório de 
um advogado e pergunta:

 “Se um cachorro solto na rua entra 
num açougue e rouba um pedaço de car-
ne, o dono da loja tem direito a reclamar o 
pagamento do dono do cachorro?” 

 “Sim, é claro” -  responde o advoga-
do. “Então você me deve R$ 20,00 (vinte) 

reais. Seu cachorro estava solto e roubou 
um filé da minha loja” 

Sem reclamar, o advogado preenche 
um cheque no valor R$ 20,00 (vinte) reais 
e entrega ao açougueiro.

Alguns dias depois, o açougueiro re-
cebe uma carta do advogado, cobrando R$ 
100,00 (cem) reais pela consulta. 

Por Sylvia Romano. 
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano 

Consultores Associados. São Paulo – São Paulo.

Contexto Jurídico

Compreende-se sem dificuldades, que 
o Estado Democrático de Direito, ainda 
aquele onde a prática democrática seja a 
mais rígida e honesta possível deve guar-
dar reservas relativamente à segurança 
da própria Administração Pública e aos 
interesses coletivos que, se acaso rompi-
dos, podem provocar instabilidade geral 
e insegurança para toda a população. È 
, portanto imperioso que, em determina-
das  situações, o Estado haja com rigor 
propósito de determinadas atividades que 
traduzem a sua própria estabilidade en-
quanto  Pessoa Jurídica de Direito Públi-
co, responsável pela vida e pela proteção 
dos seus cidadãos. 

São, evidentemente, situações espe-
ciais, gerais, que alcançam toda a popula-
ção que deve ser protegida da ingerência 
dos inimigos do Estado.

É por isso que assistimos estarrecidos, 
sem conseguir entender, tomados mes-
mo até de um certo temos, determinadas 
atitudes governamentais brasileiras que, 
rompendo a Constituição Federal, desfi-
guram princípios fundamentais, esmagam 
cláusulas pétreas, sob o desastrado pres-
suposto de interesses maiores do estado, 
em assuntos vinculados a simples licita-
ções destinada à escolha de empresas que 
construirão ou puramente reconstruirão, 
campos que agasalharão jogos de futebol.

As despesas aí correspondentes são sigi-
losas segundo projeto que o Governo Fede-
ral encaminhou ao submisso conglomerado 
de interesses diversos, eufemisticamente 
denominado de Congresso Nacional.

Fica – se numa dúvida atroz: qual o 
significado da Constituição Federal? Qual 
a sua serventia? Tem realmente alguma 
finalidade útil e proveitosa, a chamada 
Lei Maior? Maior em que?  E por quê? 

Com toda minha força patriótica, com 
todo o meu esforço e dedicação aos estu-
dos, não consigo vislumbrar as respostas 
às perguntas acima, e, a esta altura, en-
contro – me na obrigação da prestar as 
informações que me conduzem a estas mi-
nhas dúvidas.

É que, no texto da chamada Lei das 
Leis são encontrados dispositivos expres-
sos destinados exatamente a permitir o 
acesso a todas as informações, do Estado, 
com as ressalvas que estão apontadas nes-
te texto.

Nesse passo, o inciso XIV, do at. 5º. da 
Constituição Federal, impõe que “é asse-
gurado a todos o acesso ̀ informação”. ALE-
XANDRE DE MORAES – Constituição 
do Brasil Interpretada, pág. 252, Editora 
ALAS - pondera com segurança, que “o di-
reito de receber informações verdadeiras é 
um direito de liberdade e caracteriza – se 
essencialmente por estar dirigido a todos 
os cidadãos independentement4 de raça, 
credo ou convicção político-filosófica, com 

a finalidade de fornecimento de subsídios 
para a formação de convicções relativas a 
assuntos públicos”

De outra parte, o 2º. Tribunal Regional 
Federal, (A Constituição na Visão dos Tri-
bunais, - Revista do TRF da 1ª. Região, Edi-
tora Saraiva pág.44, 1º. Vol.) referindo-se 
ao mencionado art. 5º, anota que “O item, 
XXXIII do mesmo artigo garante a todos o 
direito de receber dos órgãos públicos infor-
mações de interesse coletivo ou geral”

O mesmo direito encontra- se reno-
vado nas disposições do artigo 37, da de-
nominada Lei Maior. É como se o legisla-
dor estivesse empregando um verdadeiro  
“tour de force”m para ver suas determi-
nações constitucionais cumpridas.  – tudo 
inutilmente, é claro, legisla – se ordinaria-
mente, altera – se a Constituição segundo 
o mau gosto e os interesses pessoais dos 
“legisladores” (mais um eufemismo).

Ainda assim, dentre os Princípios 
Fundamentais, encontram-se os da publi-
cidade, segundo o qual é dever do admi-
nistrador manter plena transparência dos 
seus comportamentos. “Não pode haver 
em um Estado Democrático de Direito, no 
qual o Poder reside no povo, ocultamento 
aos administrados dos assuntos que as to-
dos interessam”

E não há maior interesse público do 
que saber-se onde como o dinheiro dos 
meus impostos estão sendo gastos. 

Hão que ser respeitados outros prin-
cípios fundamentais, mas em razão dos li-
mites de espaço aqui naturalmente impos-
tos, destacaremos mais só os princípios da 
moralidade administrativa, que se consti-
tui do dever do procedimento ético de par-
te dos gestores públicos, e o princípio da 
obediência ao devido processo legal

Certamente que elaboraremos ouro 
trabalho especificando os princípios cons-
titucionais fundamentais desprezados por 
inteiro no momento em que o governo es-
conde do público os gastos com as gigan-
tescas despesas com o esporte (que não é 
mesmo esporte, é uma profissão como ou-
tra qualquer) futebolístico para a chama-
da COPA DO MUNDO. 

Para encerrar esta etapa, cumpre lem-
brar quer qualquer pessoa do povo (cida-
dão eleitor), pode ingressar com uma Ação 
Civil Pública visando obter os necessários 
esclarecimentos do destino do seu dinhei-
ro e até mesmo sustar obras traduzidas 
em mera gastança do erário. 

É Direito Constitucional.

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

Segredos ilegais
e o eufemismo 
Congresso Nacional

ebc@britocunha.com.br sylviaromano@uol.com.br

ARTIGO

Advogados 
ou vedetes

Direito no mérito

Gravação de defesa

Por decisão do relator, ministro Luiz Fux, as 
três Ações Diretas de Inconstitucionalidade que 
tratam da regulamentação da TV por assinatu-
ra serão julgadas diretamente no mérito, ou seja, 

por todos os ministros da Corte no plenário. O 
ministro já convocou, para o segundo semestre 
deste ano, audiência pública para debater o tema 
antes do julgamento das ações, diz o DCI.

Ao receber advogados de defesa dos réus do mensalão, na 
quarta (11/7), a ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha deci-
diu filmá-los. O objetivo, segundo a assessoria da ministra, foi o 
de não perder a integridade das explicações dos advogados e de 
garantir que todos os seus argumentos ficassem devidamente 
registrados, informa o Valor Econômico.
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OAB quer afastamento de promotora 
que agrediu advogado

O presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil na Bahia, Saul 
Quadros (foto), enviou ofício ao pro-
curador-geral de Justiça, Welling-
ton Lima e Silva, para requerer a 
instauração de procedimento dis-
ciplinar contra a promotora Clei-
de Ramos Reis. Ela é acusada de 
agredir o advogado Murilo de Frei-
tas Azevedo durante audiência na 
Vara Criminal da Comarca de San-
to Amaro, na Bahia.

O advogado afirma ter levado 
um soco da promotora na altura do 
rosto, o que lhe teria causado san-
gramento no interior da boca. Após 
a agressão, o juiz que conduzia a 
audiência, Alberto Fernando Sales 
de Jesus, suspendeu o julgamento. 
No ofício, o presidente da OAB-BA 

sustenta que destemperos como 
esses não podem ser permitidos e 
devem ser rechaçados, principal-
mente quando partem de uma re-
presentante do Ministério Público.

“O MP tem por objetivo promo-
ver a defesa da ordem jurídica e do 
regime democrático, e obrigação 
de zelar pela paz social, devendo 
ser exemplo de retidão à socieda-
de”, afirmou Quadros. Segundo 
ele, casos como esse não podem 
maculá-lo.

O dirigente da OAB-BA solici-
tou o afastamento preventivo da 
promotora e que, ao final do pro-
cedimento, seja aplicada a pena 
de demissão. (Informações da As-
sessoria de Imprensa do Conselho 
Federal da OAB e da OAB-BA).

OAB BAHIA
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A Lei das Sociedades Anônimas pre-
vê que o acionista controlador responde 
pelos danos causados por atos praticados 
com abuso de poder. Dentre as modalida-
des apontadas no seu artigo 117, de cará-
ter exemplificativo e não exaustivo, como 
entendem a doutrina e a jurisprudência, 
cabe destacar a que consta do item (h) – 
“subscrever ações para os fins do disposto 
no art.170, com a realização em bens es-
tranhos ao objeto social da companhia”. E 
tal destaque se deve ao fato de que muitas 
vezes o acionista confere bens sem atentar 
para a mencionada disposição legal. 

É fato que não deve haver  aumento 
sem causa, sem motivo justificável e sem 
se harmonizar com as reais necessidades 
da companhia e com o seu interesse social, 
sob pena de caracterizar abuso de poder 
do controlador em detrimento da compa-
nhia e dos demais acionistas, podendo ele 
ser responsabilizado e responder pelos da-
nos causados. 

Poderá ainda ter a sua decisão anu-
lada caso venha a ter sucesso a eventual 
propositura de ação judicial de anulação 
da assembleia que aprovar o aumento. Em 
qualquer hipótese é certo o impacto nega-
tivo e suas consequências adversas para 
a companhia junto ao mercado, clientes e 
empregados, mas, também, para a relação 
entre o controlador e os demais acionistas. 

A motivação da inclusão do item (h), em 
1997, foi a verificação, muito mais comum 
do que se imagina, de aumentos com bens, 
que, a rigor, não se destinavam a atender 
ao interesse da companhia e nem às suas 
necessidades, mas sim aos interesses do 
controlador como: aumentos com iates, 
imóveis (inclusive residenciais), maquiná-

rio estranho às operações da companhia, 
etc. Artigos incompatíveis com as efetivas 
necessidades da empresa para viabilizar a 
realização de seu objeto social. 

Por certo o mesmo princípio deve ser 
observado nas sociedades empresárias li-
mitadas. O Código Civil é silente sobre o 
assunto, o que permite a interpretação de 
que tal princípio é também aplicável con-
siderando principalmente o disposto no pa-
rágrafo único do art. 1053 daquele Código 
– “O contrato social poderá prever a regên-
cia supletiva da sociedade limitada pelas 
normas da sociedade anônima”, bem como 
a disposição nele contida e que determina 
que responde por perdas e danos o sócio 
que, tendo em alguma operação interesse 
contrário ao da sociedade, venha a partici-
par da deliberação que a aprove graças a 
seu voto (voto abusivo). E a razão é simples: 
o sócio deve sempre exercer seu direito de 
voto no interesse da empresa e não em seu 
próprio interesse e/ou de outrem. 

Desta forma e para afastar a configu-
ração de exercício abusivo de poder e suas 
implicações nefastas, deve o controlador, 
ao conferir bens ao capital, justificar tal 
aumento e os bens conferidos para bem 
demonstrar o real proveito que os mesmos 
trarão às atividades da empresa, atenden-
do, assim, ao seu interesse social. E este 
deve ser o critério fundamental a nortear 
a decisão sobre aumento de capital e sobre 
os bens que, para fins de integralização, 
serão conferidos – atender ao interesse so-
cial da empresa.

Por Vera Lucia de Paiva Cicarino. 
Advogada e sócia do escritório Peixoto e Cury Advogados. 

São Paulo – São Paulo.

vera.cicarino@peixotoecury.com.br

Direito Empresarial

Responsabilidade 
do controlador e 
os abusos de poder

“Se eu tivesse um único dólar 
investiria em propaganda”. 

Henry Ford

Projeto transforma bafômetro 
em meio de defesa

O anteprojeto de Código Penal revoga 
o rol de tipos penais presentes no Códi-
go de Trânsito Brasileiro, para trazê-los 
para dentro da legislação codificada, sob 
a rubrica “Dos Crimes de Trânsito”.

O primeiro tipo penal de embriaguez 
ao volante será o de “Condução de veículo 
sob influência de álcool”, que consistirá 
no ato de conduzir veículo automotor, na 
via pública, sob influência de álcool ou 
substância de efeitos análogos, expondo a 
dano potencial a segurança viária.

Diferentemente do tipo atual vigen-
te de embriaguez ao volante previsto no 
CTB (“artigo 306. Conduzir veículo auto-
motor, na via pública, estando com con-
centração de álcool por litro de sangue 
igual ou superior a 6 decigramas, ou sob 
a influência de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência”), 
o anteprojeto reclamará o perigo concreto 
para a sua consumação ao fazer uso da 
expressão “expondo a dano potencial a se-
gurança viária”.

A prisão será de um a três anos, sem 
prejuízo da responsabilização por qual-
quer outro crime cometido.

O anteprojeto, encerrando a acalora-
da celeuma, estabelece que a embriaguez 
ao volante poderá ser demonstrada me-
diante qualquer meio de prova em Direi-
to admitido.

Deixando o anteprojeto, assim, de 
estabelecer determinada concentração 
de álcool por litro de sangue como faz o 
CTB hoje, criando verdadeira tolerância 
zero, legítima e primorosa sua dicção 
neste ponto, quando outorga aos agen-
tes de trânsito a possibilidade de fazer 
a demonstração da embriaguez do con-
dutor por qualquer meio, como, p. ex., 
gravação de áudio e vídeo, fotos e prova 
testemunhal.

O teste do bafômetro e o exame de 
sangue deixam de ser fonte acusatória de 
prova para comprovação da embriaguez, 
para transformarem-se em autênticos 
meios de defesa colocados à disposição do 
condutor.

O anteprojeto prevê expressamente o 
direito do motorista de solicitar pronta-
mente o uso do bafômetro ou a realização 
do exame de sangue em hospital da rede 
pública. O não uso desta faculdade defen-
siva será considerado perda de oportuni-
dade probatória contra a imputação dos 
agentes de trânsito que fizeram a abor-
dagem, materializada por outros meios 
de prova.

O outro tipo penal de embriaguez ao 
volante criado pelo anteprojeto afasta a 
necessidade do perigo concreto para a 
sua consumação, satisfazendo-se unica-
mente com a incapacidade do motorista 
para conduzir o veículo com segurança na 
via pública.

O que será determinante para a ban-
deira da tolerância zero criada pelo an-
teprojeto. Pois, assim, uma vez estando 
o condutor sob a influência de álcool ou 
drogas, seja expondo a segurança viária 
a dano potencial, seja manifesta a sua 
incapacidade para dirigir com segurança, 
num caso ou noutro, responderá crimi-
nalmente, conforme o caso.

Por fim, na aplicação da pena do de-
lito de embriaguez ao volante, o juiz de-
verá levar em consideração as seguintes 
circunstâncias: a falta de permissão ou 
habilitação para dirigir; a prática do cri-
me em faixa de pedestres, na calçada ou 
em qualquer lugar não destinado à cir-
culação de veículos; e, a prática do crime 
no exercício de profissão ou atividade de 
condução de veículo de transporte de pas-
sageiros (Consultor Jurídico).
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DIREITO TRIBUTÁRIO
1 - A Lei X, promulgada em 20 de 

outubro de 2008, determinou 
a majoração do ISS. Já a Lei Y, 
promulgada em 16 de novembro 
de 2009, reduziu o ICMS de servi-
ços de telecomunicação. Por fim, 
o Decreto Z, de 8 de dezembro de 
2007, elevou o IOF para compras 
no exterior. Diante dessas hipó-
teses, é correto afirmar que

a) o ISS poderá ser cobrado somente 
quando decorridos 90 dias da pu-
blicação da Lei X, ao passo que os 
novos valores do ICMS e do IOF po-
derão ser cobrados a partir da pu-
blicação dos diplomas legais que os 
implementaram.

b) todos os impostos mencionados no 
enunciado somente poderão ser co-
brados no exercício financeiro se-
guinte à publicação do diploma legal 
que os alterou por força do princípio 
da anterioridade.

c) na hipótese do enunciado, tanto o 
ISS como o ICMS estão sujeitos ao 
princípio da anterioridade nonagesi-
mal, considerada garantia individu-
al do contribuinte cuja violação cau-
sa o vício da inconstitucionalidade.

d) o IOF, imposto de cunho nitidamen-
te extrafiscal, em relação ao prin-
cípio da anterioridade, está sujeito 
apenas à anterioridade nonagesi-
mal, o que significa que bastam 90 
dias da publicação do decreto que 
alterou sua alíquota para que possa 
ser cobrado.

2 - A expiração do prazo legal para 
lançamento de um tributo, sem 
que a autoridade administrativa 
fiscal competente o tenha cons-
tituído, caracteriza hipótese de

a) remissão.
b) prescrição.
c) decadência.
d) transação.

3 - Determinada pessoa física 
adquire de outra um estabe-
lecimento comercial e segue 
na exploração de suas ativi-
dades, cessando ao vendedor 
toda a atividade empresarial. 
Nesse caso, em relação aos tri-
butos devidos pelo estabeleci-
mento comercial até a data da 
aquisição do referido negócio 
jurídico, o novo adquirente 
responde

a) pela metade dos tributos.
b) subsidiariamente pela integralida-

de dos tributos.
c) integralmente por todos os tributos.
d) solidariamente, com o antigo pro-

prietário, por todos os tributos.
   
4- Fulano de Araújo, proprietário 

de um único imóvel em que re-
side com sua esposa, no Municí-
pio do Rio de Janeiro, é réu em 
ação de execução fiscal promo-
vida pela Fazenda Pública Mu-
nicipal por falta de pagamento 
do IPTU.

Tendo em vista as disposições gerais 
contidas no Código Tributário Na-
cional acerca do crédito tributário, 
assinale a alternativa correta.

a) O imóvel residencial próprio do ca-
sal é impenhorável, não devendo 
responder por qualquer tipo de dí-
vida.

b) Os bens e rendas do sujeito passivo 
respondem pelo pagamento de todo 
crédito de natureza tributária, sem 
comportar exceções.

c) Bens gravados por ônus real ou por 
cláusulas de inalienabilidade não 
podem ser alcançados para saldar 
dívidas tributárias.

d) A impenhorabilidade do bem de fa-
mília não é oponível em face da co-
brança do Imposto Predial Territo-
rial Urbano.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DO MêS DE juNhO DE 2012  -  1- B; 2- B; 3-B E 4- B 
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O presidente da Câmara, Marco 
Maia, disse na quarta (11/7) que a 
votação da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) pode ficar para a 
próxima semana por conta do im-
passe entre governo e oposição. Os 
partidos de oposição se reuniram 
com o relator da LDO, senador An-

tônio Carlos Valadares (PSB-SE), 
e exigiram que ele acolha até 13 
emendas no seu relatório, a maioria 
delas aumentando o controle sobre 
a execução do Orçamento, para que 
a LDO seja votada por acordo. Ele 
ficou de analisar a proposta, infor-
ma o jornal DCI.

Atraso na LDO

ESPAÇO UNIVERSITÁRIO

OAB dá parecer favorável ao
curso de Direito da FTC Itabuna

A Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) deu parecer favorável ao pedido 
de renovação de reconhecimento do curso 
de Direito da Faculdade de Tecnologia e 
Ciências (FTC) de Itabuna. Emitido pela 
Comissão Nacional de Educação Jurídica 
da entidade, o parecer foi homologado na 
última quarta-feira (10) pelo presidente 
nacional da Ordem, Ophir Cavalcante.

Dos 16 processos de várias Instituições 
de Ensino Superior (IES) de todo o País, 
examinados pela Comissão no mês de ju-
nho passado, apenas dois mereceram pare-
cer favorável da OAB. Além da FTC Itabu-
na, que solicita ao Ministério da Educação 
(MEC) a renovação do reconhecimento de 
curso, a Faculdade Santa Amélia, de Ponta 
Grossa, no Paraná, recebeu manifestação a 
favor para o pedido de reconhecimento.

Segundo explicou a coordenadora do 
curso de Direito da FTC Itabuna, pro-
fessora Raildes Pereira Santos, agora, a 
OAB encaminhará o parecer emitido pela 
Comissão ao MEC que, através da Secre-
taria de Regulação e Supervisão da Edu-
cação Superior, examinará a viabilidade 
da renovação do reconhecimento requeri-
da pela Faculdade.

Raildes ressalta que, de acordo com 
a legislação, a OAB deve opinar previa-
mente nos processos de criação, reconhe-
cimento ou credenciamento de faculdade 
de Direito junto ao MEC. Dentre os cri-
térios observados pela Comissão da OAB 
para emissão do parecer destacam-se 
o (PPC) Projeto Pedagógico do Curso, a 
qualidade do corpo docente e a estrutura 
física da Faculdade, bem como o atendi-
mento da IES ao requisito social exigido 
para o seu funcionamento.

Conceito Máximo - Na avaliação da 
coordenadora do curso de Direito da FTC 
Itabuna, o parecer emitido pela OAB re-
ferenda a decisão do Ministério da Edu-
cação, que por meio da Portaria MEC Nº 
653, de 07/05/2009, publicou o reconhe-
cimento do curso concedendo o conceito 
máximo, que é a nota 5. “Este Conceito de 
Curso (CC) é alcançado por poucas IES 
do Brasil, numa escala que vai de 1 a 5”. 

“Além disso, o desempenho dos nos-

sos egressos no Exame Unificado da Or-
dem, bem como no Exame Nacional do 
Desempenho do Estudante – Enade - de-
monstram que estamos no caminho certo, 
por objetivarmos a formação de bacharéis 
em Direito para o exercício das profissões 
jurídicas, engajado no contexto histórico, 
e comprometido com o estudo da realida-
de brasileira, com ênfase no senso ético 
e de responsabilidade social”, argumenta 
Raildes Pereira.

Para o diretor da FTC Itabuna, Cris-
tiano Lôbo, o parecer favorável da OAB, 
em si, já é um reconhecimento do trabalho 
que vem sendo implementado pelo cole-
giado de Direito da FTC, visando à conso-
lidação do curso, que foi o segundo há ser 
implantado no Sul da Bahia, após quase 
quatro décadas de existência do curso de 
Direito da Uesc, criado a partir da antiga 
Faculdade de Direito de Ilhéus.

“Quando a FTC, em seu plano de ex-
pansão, resolveu implantar o curso de 
Direito, teve como objetivo formar pro-
fissionais diferenciados, considerando o 
alicerce do patrimônio intelectual que o 
curso oferece, com base em modernos re-
ferenciais pedagógicos do ensino jurídi-
co”, frisa o diretor da Faculdade. 

Lôbo destaca ainda que, não obstan-
te, a FTC visa à formação de profissionais 
capazes de compreender a realidade so-
cial e intervir para a transformá-la na-
quilo que ela mais almeja, que é ter os 
direitos reconhecidos e concretizados. 
“Dessa forma, os egressos deste curso 
hoje tem a grata satisfação de terem nos 
seus currículos muitos serviços prestados 
à sociedade regional”, pontua. 

O diretor lembra que por conta da sen-
sibilidade com as causas sociais, a FTC 
teve o seu reconhecimento também por 
parte do Tribunal de Justiça da Bahia que, 
por meio de parceria, confiou à IES uma 
missão honrosa de contribuir com o Poder 
Judiciário, na ampliação do acesso à justiça 
a todas as camadas da população, através 
da implantação do primeiro Balcão de Jus-
tiça e Cidadania em Itabuna, que funciona 
no Campus da FTC, com atuação de acadê-
micos e professores de Direito.
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Diante de uma pessoa com defici-
ência física ou motora, sensorial ou 
mental, as pessoas vivem sentimentos 
contraditórios: desde a repulsa até a 
compaixão. Tem sido assim ao longo 
da história. Perante os “diferentes”, 
as pessoas com deficiência, os que 
apresentam um problema de relacio-
namento social ou comportamental, 
as sociedades sempre viveram um 
misto de fascínio e rejeição. O grau de 
civilização de um povo pode ser medi-
do pela atenção que dedica aos mais 
fracos, aos mais frágeis, às pessoas 
com deficiência. Mas como se dedicar 
a uma realidade ignorada e rejeitada 
como uma condenação?

A busca da eliminação física das 
pessoas com deficiência existe desde 
os tempos mais remotos e continua 
praticada hoje, tanto em contextos tri-
bais como em “sociedades modernas”. 
O eugenismo, as ideias de purificação 
e aperfeiçoamento da espécie humana 
encontram defensores desde a Grécia 
Antiga, passando pelo nazismo, até o 
seio de alguns redutos da atual ciência 
genética. Para alguns, as pessoas com 
deficiência não deveriam ter direito à 
vida. E, apesar de proibidos no Bra-
sil, os procedimentos de detecção de 
anomalias visando ao aborto têm sido 
tristemente assumidos por muitos ca-
sais, com ajuda de “profissionais” da 
área de saúde.

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

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

E ser pessoa com deficiência, ter 
um familiar ou amigo nessa condição, 
não significa receber uma cruz, nem 
uma missão ou um castigo. É uma 
oportunidade para ir a si mesmo, sem 
ser devorado por ilusões de poder e sa-
ber.

Lembremos, ainda, que deficiên-
cia não é sinônimo de incapacidade. E 
que, cada vez mais, as pessoas com de-
ficiência emergem como protagonistas 
de suas vidas e destinos, deixando de 
ser meros objetos de adornos residen-
ciais.

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

  

A pessoa com deficiência

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

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.

Conselheiro da OAB quer desagravo contra promotora

Direito 
Administrativo

O conselheiro federal pelo estado da 
Bahia, Luis Vianna, encaminhou, quar-
ta-feira (11/7), ao presidente do Conselho 
Federal da OAB, Ophir Cavalcante, re-
presentação pedindo a promoção de ato 

de desagravo público por conta do episó-
dio em que uma promotora desferiu um 
soco no rosto de um advogado durante 
audiência em Santo Amaro da Purifica-
ção, Bahia, na segunda-feira (9/7).

O livro de Direito Administrativo de au-
toria do Dr. Matheus Carvalho e Dra. Bren-
da Guimarães, é o mais novo lançamento da 
Editora Renato Saraiva. Trata-se da Coleção 
Tribunais e este é o volume de Direito Admi-
nistrativo. Este Livro trata dos temas relacio-
nados à matéria de Direito Administrativo vol-
tado àqueles que pretendem fazer concursos 
públicos principalmente para os Tribunais. 
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A Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 478/10, que amplia os direitos das 
empregadas domésticas, deve ser votada 
em breve pela Comissão Especial da Câ-
mara dos Deputados. A nova lei garante 
às domésticas direitos semelhantes aos 
trabalhadores do setor privado: jornada de 
44 horas semanais, direito a hora extra, 
adicional por trabalho noturno, FGTS, sa-
lário-família e auxílio-creche. Especialis-
tas ressaltam que as novas regras devem 
pesar no bolso do empregador. 

“Se a empregada doméstica trabalhar 
horas extras, por exemplo, receberá as 
horas e os seus reflexos sobre as demais 
verbas, como: 13º salário, férias, entre 
outros. Certamente, o custo do trabalho 
também pode aumentar em 8% ao mês 
por conta do recolhimento de FGTS. E 
em caso de dispensa, haverá multa de 
40% também sobre esses 8%”, avalia 
o professor de Direito do Trabalho da 
PUC-SP, Ricardo Pereira de Freitas, 

sócio do Freitas Guimarães Advogados 
Associados.

A advogada Camila Rigo, da área tra-
balhista do escritório Innocenti Advogados 
Associados, concorda e completa: “as alte-
rações propostas pelo projeto, se aprovadas, 
irão acarretar ao empregador doméstico 
um encargo muito elevado, com o compro-
metimento da renda familiar. E o aumento 
nesse encargo levará, consequentemente, a 
um aumento na informalidade”, salienta a 
especialista.

No Brasil há cerca de 7,2 milhões de 
trabalhadores domésticos, dos quais dois 
milhões não têm carteira assinada. A Co-
missão Especial da Câmara que analisa o 
tema ainda não remarcou a votação, que já 
foi adiada por duas vezes.

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

Freitas Guimarães Advogados Associados. 
São Paulo - São Paulo.

Nova lei das empregadas 
domésticas deverá pesar 
no bolso do empregador

Direito do Trabalho
E-mail: ricardo@freitasguimaraes.com.br 

PEC dos Recursos prejudica
a uniformização do Direito
A Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 15/11 apresentada pelo senador 
Ricardo Ferraço (PMDB-ES), a partir de 
sugestão do presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Cezar Peluso, tem 
criado bastante polêmica no meio jurídico 
brasileiro. Enquanto uns defendem que a 
emenda constitucional irá colaborar para 
acelerar a Justiça, outros acreditam que 
a PEC prejudica o acesso à entrada de 
recursos ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e ao STF.

A proposta esteve em pauta de vota-
ções na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, mas foi retirada e será 
realizada após uma Audiência Pública no 
Senado. Essa PEC vem sendo divulgada 
pelos seus defensores como a salvação 
para o nosso sistema processual atual, no 
qual os processos têm longa e indesejada 
duração. Com o devido respeito aos que 
entendem diferente, esta proposta é des-
necessária. Além disto, ela é prejudicial à 
uniformização do Direito em nossa fede-
ração, já implementada, atualmente, por 
aqueles tribunais superiores.

Com o advento da repercussão geral, 
as decisões proferidas pelo STF, seja acei-
tando a sua existência seja não a admitin-
do, devem ser acatadas, obrigatoriamente, 
pelos tribunais de origem. Vale dizer que 
os recursos extraordinários que contraria-
rem decisões alinhadas com os posiciona-
mentos do STF, já adotados sob a égide da 
repercussão geral, não poderão subir àque-
la Excelsa Corte. O mesmo vem ocorrendo 
com relação ao recurso especial ao STJ. 
É que, naqueles casos em que se aplica o 
sistema dos recursos especiais repetitivos, 
a decisão paradigma adotada pelo STJ 
deverá ser acatada pelos tribunais infe-
riores, sendo vedada a subida de recursos 
que a contrariem. Isso mostra que já há 
adequados obstáculos ao processamento 
dos recursos extraordinário e especial.

O problema é que a proposta aqui 
combatida, ao dizer que o recurso espe-
cial e o recurso extraordinário não obs-
tam a coisa julgada, autoriza, sem qual-
quer restrição, o imediato cumprimento 
das decisões das instâncias ordinárias. 
Interessante que, negando validade à 
garantia de acesso à jurisdição, o projeto 
diz, ainda, ser incabível qualquer medida 
cautelar que possa suspender a execução 
de decisão proferida já em segunda ins-
tância, por mais equivocada e prejudicial 
que esta seja. Enfim, mesmo que haja 
recursos às instâncias extraordinárias, 

será cumprida, em caráter definitivo, a 
decisão da instância inferior.

Tal proposição, evidentemente, torna-
rá inócuos os recursos especiais e extraor-
dinários. É que, via de regra, antes destes 
serem julgados, o bem de vida já terá sido 
entregue ao vitorioso. Na prática, o STF 
e o STJ deixarão de ser acionados, por 
intermédio de tais recursos, e perderão a 
função constitucional de uniformização do 
direito federal constitucional e infracons-
titucional. Assim ocorrendo, teremos uma 
verdadeira “torre de babel”, pois os tribu-
nais estaduais e federais poderão decidir 
cada qual à sua maneira, e em caráter de-
finitivo, ao redor de temas que deveriam 
ser tratados de maneira uniforme.

Por este motivo, a ApromBH (Asso-
ciação dos Procuradores Municipais de 
Belo Horizonte) tem sido uma das maio-
res combatentes a essa proposta. Acredi-
tamos que esses recursos são usados em 
situações extraordinárias, apenas quan-
do há o interesse público a sobressair da 
relevância da tese recursal.

Desta forma, é preciso destacar que a 
demora na prestação jurisdicional é mui-
to mais associada à questão estrutural do 
que a aspectos legais. De nada adianta 
diminuirmos os recursos aos tribunais 
superiores, se, quando do cumprimento 
da sentença em primeira instância, esta 
estiver sem estrutura ágil, e prejudicada 
com a existência de funcionários e magis-
trados em números insuficientes (Con-
sultor Jurídico).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/RJ (JUIZ/2012)

Cargos: 
Juiz: 13 vagas, salário inicial de R$ 20.677,85. 
Requisitos: ser bacharel em Direito, há 03 (três) anos, no mínimo, por 

instituição de ensino superior oficial ou reconhecida, com diploma regis-
trado pelo Ministério da Educação. 

Inscrições até: 27/07/2012
Taxa de Inscrição: R$ 200,00
Fases: Provas objetiva e escritas; inscrição definitiva; exames de sani-

dade física e mental; exame psicotécnico e avaliação social; investigação 
social, prova oral e avaliação de títulos.

URL:  www.vunesp.com.br



52 - Aprende a valorizar o que obtiveste com 
muito trabalho e dificuldades, Pois, maior é o mé-
rito de tudo o que se conquista com esforço e sa-
crifício.

53 - Procura amar o teu ofício, porque só se faz 
bem e perfeito aquilo de que se gosta, em que se 
põe ardor, dedicação, sentimento, amor.

54 - O estudante de Direito leva para a advo-
cacia o encantamento pela futura profissão, comu-
mente adquirida na Faculdade. Com o transcur-
so do tempo, já no exercício profissional, não raro 
decepciona-se com a ramerrão, prosaísmo, as prá-
ticas e o meio adverso do Fórum.

55 - Noviço no ofício, acostuma-te a fazer da 
atividade profissional, no tocante à lisura, retidão, 
moralidade, a projeção da vida privada, inseparável 
uma da outra, cercando ambas de honradez, digni-
dade, humanidade, solidariedade, espírito público.

56 - Do advogado, a cuja porta a sedução e a 
tentação batem com  freqüência, exige-se, mais do 
que em outras profissões, retidão de caráter, sóli-
da formação ética e moral, conduta ilibada.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.
2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda
5- Animus confitendi = Intenção de confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8- Error facti = Erro de fato
9- Error in persona = Erro sobre a pessoa
10- Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
11- Facies = Forma exterior
12- Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
13- Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de 

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

Dr. Vercil Rodrigues, gostaria de mani-
festar minha satisfação na leitura do Jornal 
Direitos; com temas jurídicos de autoria de 
nossos colegas advogados baianos, quando 
transmitem ensinamentos de forma e de con-
formidade com os preceitos legais. Os temas 
são de leitura agradável, tendo um nível de 
assimilação prazerosa, pois são redigidos de 

conformidade com o nosso cotidiano jurídico 
e não empregando aquelas expressões que 
causam desgaste ao leitor. São temas que 
trazem, a nós advogados, até lembranças de 
coisas que de quando em vez passam de forma 
despercebidas. 

José Maria Ceccotti. Advogado. Belo Horizonte – 
Minas Gerais.

Parabenizamos toda equipe do Jornal Direitos pela ex-
celente entrevista com o Dr. Renato Costa (Direitos edição 
nº 41), que além de ser um excelente profissional da me-
dicina nas vezes em que teve a frente de um cargo público 
pode provar o quanto é competente. Quem ganha com a 
candidatura dele a vice-prefeito na chapa do Capitão Aze-
vedo será a população de nossa cidade.

Luciana do Carmo. Comerciante. Itabuna - Bahia

A importação de equipamentos 
médico-hospitalar requer o recolhi-
mento de uma série de tributos, den-
tre eles o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS). Tal impos-
to é de competência estadual e cada 
Estado do país adota uma alíquota. 
Em razão das diferentes alíquotas do 
ICMS muitos estabelecimentos hos-
pitalares importaram equipamentos 
sem similar nacional por via de outros 
Estados da Federação, com alíquota 
inferior de forma a diminuir o custo 
do equipamento. Diversos foram os 
Estados que perceberam a “manobra” 
e autuaram esses estabelecimentos 
que importaram equipamentos fora 
da sede de suas empresas.

O Estado do Rio de Janeiro autuou 
diversos estabelecimentos que reali-
zaram importações de equipamentos 
médicos e hospitalares através de ou-
tros estados. Tais autuações geraram 
um crédito de cerca de R$ 40 milhões 
que o Estado do Rio de Janeiro tem a 
receber dos contribuintes.

Coincidência ou não, consideran-
do-se ser ano eleitoral, foi aprovada no 
último dia 16 de março, uma nova lei 
no Rio de Janeiro que concede parcela-
mento especial para regularização de 
ICMS decorrentes de importações de 
equipamentos médicos e hospitalares. 
A nova lei seria igual a todas as ou-
tras sancionadas por diversos estados, 
municípios e até mesma a União, para 

tentar facilitar ao contribuinte o paga-
mento de tributos e a regularização de 
sua situação fiscal, através de benefí-
cios concedidos pelo poder público, e 
como consequência aumentar a arre-
cadação. A normativa fluminense au-
toriza o parcelamento  especial para 
regularização dos créditos de ICMS, 
inscritos ou não em dívida ativa, de-
correntes da importação de equipa-
mentos médico-hospitalar, sem simi-
lar nacional à época da importação, 
realizada no período de  2002 a 2008, 
por estabelecimento médico-hospita-
lar localizado no território fluminense, 
destinado a integrar o respectivo ativo 
fixo, desses estabelecimentos.

O pagamento, nos termos do ar-
tigo 1º, § 1º da Lei 6.180/2012, pode-
rá ser realizado diretamente pelas 
empresas devedoras em favor dos 
usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em atendimentosem quanti-
dade suficiente para perfazer o valor 
total dos créditos devidos. Os valores 
tomam como base a tabela da Clas-
sificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos da Associa-
ção Médica Brasileira (CBHPM). As-
sim, os devedores pagarão seus débi-
tos tributários por via de prestação à 
comunidade, sendo remunerados com 
os valores da tabela mencionada na 
lei e não pela tabela paga pelo SUS. 
Uma oportunidade para população 
que terá mais estabelecimentos de 

qualidade, prestando serviços bási-
cos e importantes, como tomografia, 
ultrassonografia, cintilografia, eco-
cardiograma, entre outros.

Por outro lado, as instituições 
conseguem regularizar sua situação 
perante o fisco Estadual sem, contu-
do, desequilibrar suas finanças. Vale 
apenas avaliar se o preço pago pela 
tabela apresentada viabiliza os aten-
dimentos via SUS, comparativamen-
te com os atendimentos particulares 
e das operadoras de planos de saúde. 
Tudo indica que vale a pena.

A iniciativa importante do Estado 
do Rio de Janeiro, mesmo que visando 
arrecadação, fica como dica para outros 
estados. Isso porque possibilitará a me-
lhor prestação de serviços à população. 
Simultaneamente viabiliza a regulari-
zação dos estabelecimentos de saúde.

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

Novas regras fiscais 
beneficiam a saúde no Brasil

ARTIGO
drasandra@sfranconsultoria.com.br 

ATIVIDADE JURÍDICA

Candidatos ao MP devem provar experiência na posse
O conselheiro federal pelo esta-

do da Bahia, Luis O Conselho Nacio-
nal do Ministério Público aprovou 
nova regra para o preenchimento 
de cargos da carreira. Pelo texto, de 
27 de junho, o candidato aprovado 
em todas as fases de concurso para 
o MP deverá comprovar os três 
anos de atividade jurídica no ato 
da posse. A norma, proposta pelo 
conselheiro Adilson Gurgel de Cas-
tro, altera o artigo 3º da Resolução 
40/2009, que previa a comprovação 
no ato da inscrição definitiva. A de-

cisão foi unânime.
“A nova interpretação buscou 

adequar-se ao texto da Constituição 
Federal. O entendimento anterior 
era bastante restritivo”, afirmou Ma-
rio Bonsaglia, procurador regional 
da República e membro do CNMP.

A nova regra segue decisões re-
centes do STF. Em abril, o ministro 
Luiz Fux decidiu pelo arquivamen-
to de reclamação feita pela AGU 
contra decisão do CNMP que deter-
minava a comprovação na posse, e 
não na inscrição definitiva.

“O STF corroborou o entendi-
mento do CNMP e a resolução deu 
caráter genérico a ser observado 
por todo o MP”, diz Bonsaglia.

Para o presidente da OAB, 
Ophir Cavalcante, a nova regra é 
uma adequação a decisões dos tri-
bunais superiores e deve favorecer 
a participação de candidatos para a 
carreira do Ministério Púbico.

“A decisão adequa as regras de 
concursos a decisões dos tribunais 
superiores”, disse. (Assessoria de 
Imprensa do CNMP).
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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 Previdência 
Social. Hoje esta situação para o segura-
do pode ser interessante, pois dependendo 
da situação, analisando caso a caso, com 
o instituto da Desaposentação o segurado 
aposentado que continua na ativa, pode 
depois de algum tempo reunir os requisi-

tos para outra de aposentadoria, 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 trabalhar 
para a empresa onde exercia as suas 
atividades. Depois de aposentado, des-
cobriu-se portador de cirrose hepáti-
ca aguda. Pergunto, então é possível 

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.

“reverte” o atual benefício dele para 
auxílio-doença? José Guilherme.

 Em tese quem se aposenta pelo Regi-
me Geral de Previdência Social e contínua 
trabalhando não tem direito a nenhum, ou 
quase nenhum benefício da Previdência 
Social. A Lei determina que o segurado 
que esteja aposentado e continua a exer-
cer atividade remunerada, deve continuar 
com as contribuições previdenciárias. Ele 
não poderá acumular outra aposentadoria 
pelo INSS, nem poderá receber o Auxílio-
Doença junto com a aposentadoria, entre-
tanto, ocorrendo um acidente ou fique do-
ente, ainda que seja originária da mesma 
atividade que exerce, poderá fazer a opção 
pelo benefício 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 prescre-
ve que ocorrendo à morte do segurado, 
seus dependentes requerendo junto a 
Previdência Social o benefício de Pensão 
por Morte Previdenciária até 30 (trinta) 
dias do óbito, a concessão da Pensão por 
Morte tem seu início no da do falecimen-
to, conforme a Certidão de Óbito. No caso 
em tela, como a Srª. Marcela requereu ad-
ministrativamente o benefício de Pensão 
após 30 (trinta) dias do falecimento do 
ex-segurado, a dada do início do benefício 
de Pensão por Morte ocorrerá na data do 
requerimento administrativo, não tendo 
como pleitear as parcelas mensais do re-
querimento ao óbito.


