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CONCURSOS

DIREITOS - Quais as realizações 
da Academia de Letras Jurídicas 
do Sul da Bahia – ALJUSBA?

Leandro Alves Coelho - A Acade-
mia teve sua gestão marcada pela pos-
se dos acadêmicos, de modo a contem-
plar os nomes dos principais juristas da 
Região Sul da Bahia. 

Ademais, a regularização da ins-
tituição foi realizada de modo que a 
ALJUSBA possui registros societários 
atualizados nos órgãos competentes 
possuindo, assim, CNPJ e autorização 
para figurar como parte da sociedade 
civil organizada. A ALJUSBA tem ca-
deira cativa em órgãos representativos 
de relevância na sociedade como, por 
exemplo, o GAC (Grupo de Ação Co-
munitária) tendo voz ativa neste e em 
diversos outros espaços públicos de dis-
cussão social.

A representatividade da institui-
ção não pára por aí, pois, a maioria dos 
eventos jurídicos contou com a presen-
ça de representante da ALJUSBA, pois 
entende-se que a Academia tem como 

dever essencial o fomento às práticas 
jurídicas em nossa Região. O levanta-
mento histórico da vida e obra de todos 
os patronos da ALJUSBA foi realizado, 
de modo que tais informações constam 
no site da Academia. Tal múnus ajuda a 
fortalecer o discurso que a obra de gran-
des juristas da Região Sul Baiana estará 
imortalizada e compilada tornando-se 
de fácil acesso aos estudiosos do Direito.

Por fim, destaco, ainda, a criação do 
Boletim semestral da Academia que 
arrancou elogios de grandes nomes do 
mundo jurídico baiano, tanto é verdade 
que serviu de exemplo para que escri-
tórios de renome nacional com sede em 
Salvador utilizassem o mesmo padrão 
e com inspiração no referido Boletim 
para criarem seu próprio Informativo.

DIREITOS - Em relação ao site, 
o que se pode destacar deste ins-
trumento?

Leandro Alves Coelho - O site 
da ALJUSBA está sitiado no domínio 
<www.academiadeletrasjuridicasdo-

suldabahia.com> Neste espaço en-
contra-se a informação sobre a vida e 
obra de todos os patronos, bem como, 
a respeito dos respectivos acadêmicos. 
Aborda-se ainda sobre os propósitos da 
Academia, a abordagem histórica acer-
ca da mesma e a forma como foi idea-
lizada. Posso destacar que o referido 
sítio constitui-se como uma fonte rica 
de pesquisa, principalmente, acerca da 
vida e obra dos patronos da Academia, 
pois, foi concebido de modo a facilitar a 
imortalização destes personagens que 
tanto contribuíram para o engrandeci-
mento das ciências jurídicas na Região 
Sul Baiana. 

DIREITOS - Mas, quem pode se 
candidatar a membro da Academia?

Leandro Alves Coelho - A maio-
ria das pessoas pensa que só escrito-
res com livros publicados podem fazer 
parte. Não é bem assim. A própria 
Academia Brasileira de Letras, assim 
como, a Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas, tem entre os seus membros 
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O entrevistado do 2º Caderno do 
jornal DIREITOS dessa edição é o 
Advogado militante e professor uni-
versitário, Leandro Alves Coelho, 
presidente e um dos fundadores da 
Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA), a primei-
ra do gênero no interior do Estado e 
a primeira fora das capitais do Nor-
te-Nordeste.

Dr. Leandro Coelho é Pós-gradu-
ado em Metodologia do Ensino Su-

perior e especialista em Direito Tri-
butário; Mestre em Planejamento 
e Gestão Ambiental com ênfase em 
Tributação e Meio Ambiente; inte-
grante do NEF (Núcleo de Estudos 
Financeiros) com atuação na área 
de tributação municipal.

Atualmente é professor de Legis-
lação Trabalhista, Teoria do Direito, 
Direito Tributário e Direito Empre-
sarial da UNIME/Itabuna – União 
Metropolitana de Educação e Cul-

A ALJUSBA está enraizada em 
praticamente todas as instituições 
e serviços jurídicos de relevância 
ligados ao Direito da Região Sul

Entrevista com  LEANDRO ALVES COELHO
Presidente da Academia de Letras Juridicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

pessoas que nunca publicaram nenhum 
livro. Mas são pessoas ligadas à cultura 
e à arte, assim como, ao ofício do Di-
reito de modo que contribuam para a 
difusão do conhecimento jurídico e so-
cial. E no caso da ALJUSBA para ser 
membro são necessários que o candida-
to seja bacharel em direito, professor do 
curso de Direito ou ter livro reconheci-
damente jurídico, bem como ser eleito 
por voto secreto. Todos estes requisitos 
encontram-se destacados no Estatuto 
da academia.

DIREITOS – Por falarmos em 
eleição, no mês de maio encerra o 
mandato da atual diretoria. O Se-
nhor é candidato a reeleição?

Leandro Alves Coelho – Por ques-
tão de ordem pessoal, profissional, bem 
como por entender que as instituições 
devam estar sempre renovando seus di-
rigentes, não serei candidato a reeleição.

Aproveito também para comunicar 
que qualquer um dos membros da AL-
JUSBA, poderá ser candidato a presi-
dente. E que ainda no meado do mês de 
abril, estaremos publicando o edital de 
convocação para a eleição de diretoria 
dessa Egrégia Casa das letras jurídicas 
regional.

DIREITOS - Pode-se dizer que a 
Instituição teve a adesão da comu-
nidade jurídica sul baiana?

Leandro Alves Coelho - Com cer-
teza. A ALJUSBA está enraizada em 
praticamente todas as instituições e 
serviços jurídicos de relevância ligados 
ao Direito da Região Sul, dentre elas, 
na Advocacia, na Defensoria Pública, 
no Ministério Público, na Magistratu-
ra, no Jornalismo Jurídico, enfim, nos 
mais diversos serviços ligados ao Direi-
to, sem deixar de destacar, a Docência 
do Ensino Superior. Seus integrantes 
são operadores constantes do Direito, 
pessoas que buscam de forma inces-
sante difundir e fomentar a dialética 
jurídica na Região. Por tudo isto, faz-
-se relevante e merece destaque no ce-
nário jurídico e social da Região Sul da 
Bahia.

tura, e professor do Curso de Pós-
-graduação em outras instituições 
de ensino.

CCJ aprova menor tempo de
contribuição para deficientes

A proposta que reduz os li-
mites de tempo de contribuição e 
de idade para a obtenção de apo-
sentadoria a pessoas com defici-
ência foi aprovada, no dia 20/3, 
pela CCJ (Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania) 
da Câmara dos Deputados. O 
texto é um substituto do Senado 
ao PLP (Projeto de Lei Comple-
mentar) 277/05, do ex-deputado 
Leonardo Mattos. Atualmente, 
a legislação previdenciária não 
estabelece qualquer diferencia-
ção nos critérios de aposentado-
ria para pessoas com deficiência. 
Regulamento do Executivo defi-
nirá as deficiências consideradas 
graves, moderadas e leves para a 
aplicação da lei.

Polícia Civil-BA reabre 
inscrições para escrivão, 
investigador e delegado

STF julga inconstitucional a 
inclusão de impostos sobre 

produtos importados

Deputados apresentam PEC com 
nova distribuição de royalties

Índia aprova lei 
mais dura contra 
abusos sexuais

DIREITO INTERNACIONAL

Escola Superior de Advocacia 
da Bahia está cheia de novidades, 
a começar pelo nome

OAB SECCIONAL BAHIA
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Rua Almirante Tamandaré, 431, 
Centro, Telefone (73) 3215 0858

2º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Emília midlej
Avenida Amélia Amado, 472, 
Centro, Telefone (73) 3212 9983

1º Registro de Imóveis
Tabelião: José Carlos dos Santos Souza (Beca)

Avenida Ilhéus, 349, Centro, 
Telefone (73) 3215 5607 

1º Ofício de Registro Civil 
Rua Guanabara, 160, Jardim Vitória

Cartório de Protesto
Tabeliã: Maria Veracy Moreira de Souza
Avenida Cinquentenário, 884, 
Edifício Benjamin Andrade, 
Sala 5, Centro

Marcos Flávio Rehem da Silva
presidente da OAB Subseção de Ilhéus 

O entrevistado dessa edição do jornal DIREITOS é o ex-
-vereador ilheense por dois mandatos, advogado mili-
tante e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

Subsecção de Ilhéus, Marcos Flávio Rhem da Silva.

DIREITOS – O Senhor foi verea-
dor de 2005 até 2012, inclusive, tendo 
sido o segundo mais votado nessas 
eleições, o que o levou a ser candida-
to à OAB Subseção de Ilhéus?

Marcos Flávio Rhem da Silva - É 
verdade, mas antes de ser vereador no 
nosso município, função que eu exerci 
com muito orgulho, tendo sido o segun-
do mais votado, com 2.466 votos, sou 
advogado, graduado pela antiga FESPI, 
atual UESC, em janeiro de 1988, pos-
suindo larga experiência profissional, 
sendo advogado militante há mais de 
duas décadas e, modéstia à parte, com 
conhecimento dos problemas relaciona-
dos à nossa profissão. Como havia de-
cidido que não seria mais candidato a 
vereador, para me dedicar mais ainda 
à advocacia, fui convidado por diversos 
colegas, a participar das reuniões que 
antecediam às eleições da OAB, sem-
pre realizadas às quartas-feiras, onde 
eram debatidos os problemas atinentes 
ao nosso múnus e, em uma das reuniões, 
foi sugerido o nosso nome para concor-
rer às eleições. De imediato, informei 
que não era essa a pretensão, que esta-
va ali para participar, assim como todos 
os demais, mas que me sentia orgulhoso 
com a lembrança dos colegas e, depois, 
de algum tempo, houve muitas adesões 
e nós aceitamos o desafio, ouvimos as 
propostas, diga-se, de passagem, todas 
apresentadas e discutidas amplamente 
pelos advogados e, de forma democráti-
ca, compusemos a nossa chapa e, com o 
apoio maciço da classe, obtivemos uma 
grande vitória.

DIREITOS – Quem são os compo-
nentes da sua diretoria e quais são 
as principais metas do mandato?

Marcos Flávio - A diretoria é for-
mada da seguinte maneira: Presiden-
te- Marcos Flávio Rhem da Silva; Vice 
Presidente- Cáthia Régia Teles Nery; Se-
cretária Geral- France Anne Lopes Góis 
Nolasco; Secretário Adjunto- Lúcio Sales 
Cerqueira e Tesoureiro- Wágner de Oli-
veira Rodrigues.

As nossas principais metas são a aqui-
sição da tão sonhada sede própria, pois 
Ilhéus é a subseção mais antiga do interior 
da Bahia, com 78 anos de existência e ain-
da não temos a nossa sede, a celebração de 
parcerias e convênios com segmentos de 
atividades diversos, visando a concessão 
de benefícios para a nossa classe, o forta-
lecimento da nossa profissão, qualificando 
os advogados, trazendo cursos, congressos 
e seminários, a criação da Comissão da 
Mulher, do Advogado Jovem, a criação 
da Comissão Permanente de Defesa das 
Prerrogativas, dentre outras.

DIREITOS – Quando o Senhor as-
sumiu a gestão e quais as principais 
ações até o momento?

Marcos Flávio - Nós assumimos 
formalmente no dia 1º de janeiro, mas a 
solenidade festiva ocorreu no dia 17 de 
janeiro, tendo sido a posse mais concorri-
da das últimas décadas, sendo que o au-
ditório da Justiça Federal ficou totalmen-
te lotado, contando com as presenças do 
Presidente da OAB- BA, Dr.Luiz Viana 
Queiroz, do Vice presidente, Dr. Fabrício 
Oliveira, do Secretário Adjunto, Dr. An-

tonio Adonias, do Presidente da ESA, Dr. 
Luiz Coutinho, de diversos conselheiros 
estaduais, do prefeito municipal, de re-
presentante da Câmara de Vereadores, 
da Magnífica Reitora da UESC, dos dire-
tores da Faculdade de Ilhéus, da Madre 
Thaís, de Delegados, Juízes Federais, 
Estaduais e Juízes do Trabalho, de re-
presentantes de lojas maçônicas, Rotary 
Clube, Lions, de autoridades militares, 
de centenas de advogados, enfim, de toda 
a sociedade organizada.

Em relação à segunda parte da per-
gunta, conseguimos trazer de volta para 
Ilhéus, depois de muitos anos, os cursos 
Telepresenciais da AASP, os quais estão 
contando com a presença de vários advo-
gados, cujas aulas estão sendo assistidas 
na Faculdade Madre Thaís, as negocia-
ções para a aquisição da sede estão avan-
çadas, firmamos diversas parcerias que 
beneficiam os colegas, realizamos cursos 
sobre o Processo Judicial Eletrônico, par-
ticipamos do Congresso Nacional de Di-
reito organizado pela comissão de forma-
tura da 3ª Turma de Direito da Faculdade 
de Ilhéus, prestamos uma justa homena-
gem às Advogadas, no dia internacional 
da mulher, tudo isso, em dois meses de 
mandato e, seguramente, com o apoio da 
classe, iremos realizar muito mais.

DIREITOS – O Senhor falou em 
parcerias, quais as que foram feitas 
até agora?

Marcos Flávio - Os advogados de 
Ilhéus e das demais cidades do interior 
pagam o mesmo valor de anuidade que os 
de Salvador e nós quase não temos bene-

fícios, ao contrário dos colegas da capital 
e, com o nosso conhecimento, procura-
mos empresas de ramos diversos e con-
seguimos descontos para advogados (as), 
estagiários, alguns extensivos aos fami-
liares, citando como exemplos diversos 
restaurantes como Kenichi Grill, Vesú-
vio, Maróstica, Alimentar, Rosa dos Ven-
tos, Churrascaria Recanto Gaúcho, Volp 
Club, A Rede de Farmácias Cidade Nova, 
a Loja Beauty Baby, a loja de Decorações 
Zum, a Clínica de Olhos Cenoe, a Danny 
Festas e Eventos, especializada em festas 
infantis, a Bella Casa Móveis Modulados, 
a Faculdade Madre Thais, a Academia 
Inove, dentre outras e ainda estamos ne-
gociando com muitas empresas e, breve-
mente, a lista aumentará ainda mais.

DIREITOS – Com funcionam os 
descontos?

Marcos Flávio - Os advogados (as), 
estagiários (as) bastam apenas apresen-
tar, nos estabelecimentos conveniados, a 
carteira da OAB ou da CAAB e passam a 
usufruir dos descontos, os quais variam 
de 5 até 30%, a depender do local, sen-
do que alguns também foram ampliados 
para familiares, como a Faculdade Madre 
Thaís, que concede descontos de 10% nas 
mensalidades para os cônjuges, filhos e 
dependentes, do mesmo modo, a Bella 
Casa Modulados e a Danny Festas.

DIREITOS – Quais as ações ainda 
para o ano de 2013?

Marcos Flávio - Iremos nomear os 
representantes de todas as comissões 
permanentes, inclusive, criaremos novas, 
traremos dois eventos jurídicos nacionais 
de grande porte, ampliaremos a rede de 
parceiros, implantaremos o clube dos ad-
vogados, iremos adquirir a sede própria, 
contando com a ajuda do Conselho Seccio-
nal, estreitaremos os laços de amizade e 
companheirismo entre os advogados, de-
fenderemos ainda mais os nossos direitos 
e prerrogativas, equiparemos todas as sa-
las das cidades que fazem parte da nossa 
subseção, participaremos de todos os mo-
vimentos da nossa sociedade, a exemplo 
da mobilização dos cacauicultores contra 
e importação do cacau, onde apoiamos o 
movimento. Aproveito a oportunidade, 
para agradecer à diretoria e aos colegas 
pelo apoio recebido, não apenas na elei-
ção, como também na nossa gestão, onde 
os colegas trazem suas opiniões e suges-
tões, a fim de que façamos uma adminis-
tração cada vez democrática. 

A nossa principal meta
é a aquisição da tão 

sonhada sede própria
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Sabendo que a internação com-
pulsória é o ato de utilizar determi-
nação judicial específica fundamen-
tada na lei de saúde mental, para 
internar uma pessoa em determi-
nado estabelecimento especializado 
contra a sua vontade ou sob os seus 
protestos, que tem como finalidade 
impedir que o doente cause danos 
para si ou para terceiros, ou seja, 
violação a direitos fundamentais 
próprios ou de outrem. 

A OMS (Organização Mun-
dial de Saúde) coloca os usuários 
de substâncias psicotrópicas como 
portadores de enfermidades men-
tais. Tal organização também já se 
posicionou sobre a internação com-
pulsória dos usuários em estado 
avançado e a definiu como ética e 
legitima desde que autorizada por 
via judicial, sem perder de vista as 
garantias fundamentais do sujeito 
nos estabelecimentos responsáveis 
pelo tratamento, haja vista que a 
toxicomania é uma enfermidade 
progressiva, que pode acarretar em 
sérios danos ao corpo, à mente e até 
às relações sociais. 

O que se pretende é a proteção 
à vida e o resgate à saúde do usu-
ário e sabendo que a saúde é um 
bem indisponível o ponto que deve 
ser analisado em torno da temáti-

ca é a colisão manifesta entre dois 
direitos fundamentais, quais sejam: 
os direitos à vida e à liberdade in-
dividual. Ambos os princípios estão 
intrínsecos de forma inequívoca na 
CF/88, no seu artigo 5º.

No Brasil a internação comum 
é a involuntária, mormente nas 
classes A e B, seja a pedido de fami-
liares ou pessoas próximas, mas o 
que a medida em pauta pretende é 
a internação para o tratamento dos 
mais carentes. Também é levado em 
consideração a chegada de grandes 
eventos no Brasil, tais como a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 
de 2016. Com tais eventos, alguns 
setores consideram tal medida uma 
assepsia social, alegando que o ob-
jetivo é esconder as cracolândias, 
tirando os usuários das ruas, para 
os turistas não verem. No entanto, 
o objetivo da medida não é um mero 
recolhimento compulsório temporá-
rio, mas uma internação visando a 
recuperação e reinserção do indiví-
duo na sociedade.

A necessidade da medida se dá 
também pelo fato de que os usuá-
rios de crack representam um alto 
percentual de responsabilidade 
pelos crimes contra o patrimônio, 
roubo e furto segundo dados da In-
focrim- SP (sistema de informações 

sobre crimes). 
Diante do exposto, conclui-se 

que a internação compulsória pode 
ser uma medida eficaz de proteção à 
saúde e à vida, desde que haja uma 
estrutura bem formada com pro-
fissionais de saúde e de assistên-
cia social qualificado e que sejam 
construídos locais apropriados para 
manter os usuários oferecendo saú-
de e educação, com criação de cur-
sos e trabalhos para que os indiví-
duos sejam preparados para serem 
reinseridos na sociedade, pois o de-
ver do Poder Público é garantir que 
todos tenham vida com dignidade.

 Nesse viés, o direito a vida deve 
predominar em detrimento da liber-
dade individual, na situação fática se 
a sua limitação for implicar em preju-
ízo mais grave à dignidade humana. 
O avesso também é válido, ou seja, a 
liberdade individual não deve ser mi-
tigada quando o seu amparo for mais 
relevante para que o indivíduo per-
maneça tendo vida com dignidade. 

 
Por Nathasha Nunes. 

Pós graduanda em Direito Público e Privado 

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).
Itabuna-Bahia

Danilo Cadorna.
Bacharel em Direito pela Universidade Estadual 

Santa Cruz (UESC).
Itabuna-Bahia

A Legalidade da internação 
compulsória dos usuários de crack

ARTIGO
E-mail: nathashanunes@hotmail.com   

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Mandatos cassados

Relação com
a imprensa

Sessenta e cinco anos 
após extinguir os man-
datos de 14 deputados 
do antigo Partido Comu-
nista do Brasil (PCB), a 
Câmara dos Deputados 
decidiu na quarta-feira 
(20/3) declarar nula a 
resolução da própria 
Casa que cassou os par-
lamentares comunistas. 
Entre as personalida-
des contempladas estão 
o escritor Jorge Amado, 
morto em 2001, e o ex-
-guerrilheiro Carlos Ma-
riguella, assassinado em 
uma emboscada durante 
o regime militar. Com a 
decisão, de caráter sim-

bólico, a Câmara reco-
nhece postumamente os 
mandatos cassados em 
1948. A extinção dos car-
gos parlamentares ocor-
reu, em maio de 1947, 
depois de o Superior Tri-
bunal Eleitoral ter cance-
lado o registro do Partido 
Comunista do Brasil. A 
medida ocorreu durante 
o governo do então presi-
dente Eurico Gaspar Du-
tra. Os comunistas cassa-
dos haviam sido eleitos, 
em 1945, para integrar a 
Assembleia Constituinte 
de 1946 e também para a 
Câmara dos Deputados. 
(G1).

O presidente do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Joaquim Barbosa, foi convidado a ser pa-
lestrante em dois eventos sobre imprensa. A Unes-
co convidou para dar uma palestra em maio no Dia 
Mundial da Liberdade de Imprensa, em San José, 
na Costa Rica. E a Associação Brasileira de Jor-
nalismo Investigativo (Abraji) convidou o ministro 
para ser um dos palestrantes do congresso inter-
nacional da entidade. Em pauta, as relações entre 
fontes e jornalistas no Judiciário. O encontro está 
marcado para outubro, no Rio. 

Senado 
aprova 
Política 
Nacional 
de Defesa

O Senado aprovou, na quarta-
-feira (20/3), PDS (Projeto de Decre-
to Legislativo) 576/2012 que aprova 
a Política Nacional de Defesa, a 
Estratégia Nacional de Defesa e o 
Livro Branco da Defesa Nacional. 
Encaminhada ao Congresso pela 
Presidência da 

De acordo com a mensagem 
encaminhada pelo governo, a PND 
(Política Nacional de Defesa) é “o 
documento condicionante de mais 
alto nível do planejamento de defe-
sa e tem por finalidade estabelecer 
objetivos e diretrizes para o preparo 
e o emprego da capacitação nacio-
nal, com o envolvimento dos setores 

militar e civil, em todas as esferas 
do Poder Nacional”. 

A END (Estratégia Nacional de 
Defesa), por sua vez, ainda segundo 
a mensagem, estabelece como fa-
zer o que se determinou na Política 
Nacional de Defesa. Já o chamado 
LBDN (Livro Branco da Defesa Na-
cional) é um documento de caráter 
público, por meio do qual “se permi-
tirá o acesso à informação sobre o 
setor de defesa do país”. O governo 
assinala que o documento criará 
“novas oportunidades para o debate 
sobre Defesa Nacional”.

O projeto foi aprovado no final 
do ano passado pela CCAI (Comis-

são Mista de Controle das Ativida-
des de Inteligência), presidida pelo 
senador Fernando Collor (PTB-AL).

Durante a leitura de seu rela-
tório na comissão, o senador Jayme 
Campos (DEM-MT) protestou con-
tra o fato de o Congresso Nacional 
não ter sido chamado a contribuir 
para a elaboração desses documen-
tos estratégicos para a segurança 
nacional.

“O Legislativo tem corpo técnico 
qualificado para compor o grupo de 
trabalho que produziu os documen-
tos e teria excelentes contribuições 
para o processo”, disse. (Agência 
Senado)
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Polícia Civil-BA reabre inscrições para 
escrivão, investigador e delegado

Comissão da Câmara
aprova menor tempo de

contribuição para deficientes

A proposta que reduz os limites de 
tempo de contribuição e de idade para 
a obtenção de aposentadoria a pessoas 
com deficiência foi aprovada, no dia 
20/3, pela CCJ (Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania) da 
Câmara dos Deputados. O texto é um 
substituto do Senado ao PLP (Projeto 
de Lei Complementar) 277/05, do ex-
-deputado Leonardo Mattos. Atual-
mente, a legislação previdenciária não 
estabelece qualquer diferenciação nos 
critérios de aposentadoria para pes-
soas com deficiência. Regulamento do 
Executivo definirá as deficiências con-
sideradas graves, moderadas e leves 
para a aplicação da lei.

Em casos de deficiência grave, o 
limite de tempo de contribuição para 
aposentadoria integral de homens pas-
sa dos 35 para 25 anos; e de mulheres, 
de 30 para 20 anos. Quando a deficiên-
cia for moderada e leve, as novas condi-
ções para aposentadoria por tempo de 
serviço passam a ser de 29 e 33 anos, 
respectivamente, para homens, e de 24 
e 28 anos, para mulheres.

Se a aposentadoria for por idade, 
passa de 65 para 60 anos, no caso dos 
homens, e de 60 para 55 anos, no caso 
das mulheres, independentemente do 
grau de deficiência. A condição estabele-
cida é o cumprimento de um tempo mí-
nimo de 15 anos de contribuição e com-

provada a deficiência por igual período.
Renda mensal - O substitutivo do 

Senado prevê que a renda mensal da 
aposentadoria devida ao segurado com 
deficiência será calculada aplicando-se 
sobre o salário de benefício os seguintes 
percentuais: 100% no caso de aposenta-
doria por deficiência grave, moderada 
ou leve; 70%, mais 1% do salário de be-
nefício por grupo de doze contribuições 
mensais, até o máximo de 30%, no caso 
de aposentadoria por idade.

O relator na CCJ, deputado Walter 
Tosta (PSD-MG), recomendou a apro-
vação, por considerar a proposta justa. 
“A pessoa com deficiência tem um des-
gaste muito maior do que uma pessoa 
fisicamente normal. Nós estamos re-
duzindo o tempo de contribuição, para 
que ela possa usufruir da aposentado-
ria ainda com saúde e dignidade”, afir-
mou o relator.

Tramitação - O projeto havia sido 
aprovado pela Câmara em abril de 
2010, mas retornou à Casa por ter sido 
modificado no Senado. O substitutivo, 
já aprovado também pela Comissão de 
Seguridade Social e Família, tramita 
em regime de urgência e ainda será 
examinado pela Comissão de Finanças 
e Tributação, que o analisará quanto a 
sua viabilidade orçamentária. O tex-
to também será votado pelo Plenário. 
(Agência Câmara).

A Polícia Civil da Bahia reabriu as 
inscrições do concurso público para 600 
vagas para os cargos de delegado, escri-
vão e investigador. Deste total, 30 vagas 
são reservadas aos candidatos com defici-
ência. As inscrições podem ser feitas até 
31 de março pelo site www.cespe.unb.br/
concursos/pc_ba_13. 

A taxa de inscrição é de R$ 120 para 
os cargos de escrivão e investigador e R$ 

150 para delegado. Os salários variam de 
R$ 1.558,89 a R$ 9.155,28.

O edital anterior foi suspenso pelo go-
vernador Jaques Wagner, depois de de-
núncias da presença de itens que exigiam 
a realização de exames ginecológicos, o 
preventivo feminino, ou comprovação de 
virgindade da mulher. O novo edital traz 
modificações nos itens considerados polê-
micos.

Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

Apartamentos
R$ 24,90

Suite Simples
R$ 33,90

Swite Especial
R$ 44,90

- Cadeira erótica
- Tv a Cabo

Domingo à Quinta

BR 101, Km 507, Tel. 3211 8020
Itabuna – Bahia.
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O Conselho Federal de Medicina 
aprovou a proposta de dar à mulher a op-
ção de interromper a gravidez até a 12ª 
semana, ampliando os casos previstos de 
aborto legal. A posição é inédita e respal-
da o anteprojeto da reforma do Código Pe-
nal entregue ao Senado no ano passado. 
“Defendemos o caminho da autonomia da 
mulher. Precisávamos dizer ao Senado a 
nossa posição”, diz Roberto D’Ávila, pre-
sidente do CFM. O anteprojeto do Códi-
go Penal, preparado por uma comissão 
de advogados e especialistas, propôs a 

ampliação das situações previstas para 
o aborto legal. Inclui casos de fetos com 
anomalias incompatíveis com a vida e o 
aborto até a 12ª semana da gestação por 
vontade da mulher — neste caso, desde 
que médico ou psicólogo constate falta 
de “condições psicológicas”. Os conselhei-
ros vão além do anteprojeto e rejeitam 
a necessidade do laudo desse médico ou 
psicólogo. A posição será encaminhada à 
comissão especial do Senado que analisa 
a reforma do Código Penal (Folha de São 
Paulo)

Um grupo de quatro deputados pro-
tocolou, quarta-feira (20/3), a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 153, 
para garantir que os Estados não pro-
dutores recebam uma fatia maior dos 
royalties obtidos com a exploração do 
petróleo em contratos já assinados. A 
PEC altera os percentuais de divisão de 
royalties e participação especial dos con-

tratos já em vigor. A PEC determina que 
30% dos royalties e participação espe-
cial pagos pelas petroleiras sejam desti-
nados à União (que vai compor o Fundo 
Social); 35% vai para os Estados e 35% 
para os municípios. Esse montante deve 
ser dividido de acordo com os critérios 
dos fundos de participação correspon-
dentes (FPE e FPM). 
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O Acordo Coletivo de Trabalho está dis-
posto no § 1º do artigo 611 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e é ato jurídico cele-
brado entre uma entidade sindical laboral 
de certa categoria profissional e uma ou 
mais empresas da correspondente catego-
ria econômica, no qual se estabelecem re-
gras próprias na relação trabalhista exis-
tente entre a empresa e seus empregados.

Diferentemente da Convenção Coleti-
va de Trabalho, que vale para toda a cate-
goria representada, os efeitos de um Acor-
do Coletivo de Trabalho se limitam apenas 
às empresas acordantes individualmente, 
ou não, e seus respectivos empregados. Na 
radiodifusão ilheense o processo é através 
do Acordo Coletivo, haja vista a ausência 
de um sindicato patronal.

Sua importância se deve ao fato de 
que as normas existentes no direito do 
trabalho são historicamente, em regra, 
impositivas, não permitindo a delibera-
ção em contrário entre o empregador e o 
empregado. Assim, como instrumento de 
amenização desta regra e de exceção, a 
Carta Magna possibilita a celebração do 
Acordo Coletivo de Trabalho.

Caso as partes (empregadores e sindi-
cato representativo) acordem a proposta 
do Acordo Coletivo de Trabalho, uma mi-
nuta deve ser elaborada e uma cópia deve 
ser depositada na Delegacia Regional do 
Trabalho para que seja submetida à devi-
da fiscalização. Caso não haja um acordo, 
o sindicato pode provocar a Justiça do Tra-
balho para o imediato dissídio, através da 
Ata oriunda na mediação em sucesso da 
Gerência do Ministério do Trabalho onde 
seu a negociação improdutiva.

Ressalte-se que tamanha é a sua im-
portância no âmbito das relações de tra-
balho que o próprio ordenamento jurídico 
estabelece que alguns institutos jurídicos 
somente terão validade se estiverem pre-
vistos em Acordo Coletivo de Trabalho. A 

legislação trabalhista é oportuna
No mais, os Acordos Coletivos de Tra-

balho costumam estipular regra específica 
a cada uma das partes envolvidas, como 
por exemplo: Salário base; carga horária; 
acúmulo de funções; ticket alimentação; 
plano de saúde; auxílio funeral; o labor 
aos domingos e feriados; abonos; Recolhi-
mento pontual do FGTS; INSS; registro 
profissional (DRT), no caso de radialistas; 
acesso dos diretores sindicais no interior 
das empresas; pagamento de salários em 
dia; desconto da taxa assistencial/repre-
sentativa e contribuição sindical; VT, etc.

Desta feita, seja por força de uma obri-
gação legal ou de uma faculdade, o Acordo 
Coletivo de Trabalho possibilita às partes 
a pactuação de regras que não têm previ-
são direta nas Leis. E mesmo que tenha 
é sempre bom reforçar no Acordo. Muitas 
cláusulas, às vezes, não podem ser ce-
lebradas em contrato individual, supri-
mindo esta expressiva lacuna, sendo que 
atualmente esse tipo de normatização traz 
segurança jurídica suficiente às partes en-
volvidas em razão da política da valoriza-
ção das negociações coletivas, conforme 
artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal.

 Ressalte-se ainda que, normalmente 
a peça a ser discutida em (juízo), não se 
limita a apenas a salários e índices, mas 
normalmente a outras cláusulas reivin-
dicativas, que os sindicatos guardam na 
manga da camisa. É comprovado que, 
101% das lides judiciais são ocasionadas 
pela falta de bom senso e exploração com-
provada dos empregadores. Uma observa-
ção importante: Só podem representar o 
empregador numa audiência para Acordo 
Coletivo de Trabalho, somente prepostos 
com poderes de decisões. 

Por Elias Reis. 
 Presidente do Sindicato dos Radialistas de Ilhéus 

e bacharelando em direito. Ilhéus – Bahia.

E-mail: eliasreis.ilheus@gmail.com

Direito  do Trabalho

Cumpra-se!
Aborto legal

Emenda à Constituição

Sem conluio
O ex-ministro do Supremo Tribu-

nal Federal Carlos Ayres Britto, apo-
sentado desde 2012, afirmou na quar-
ta-feira (20/3) nunca ter detectado a 
existência de suposto conluio entre 
advogados e juízes, denunciado pelo 
atual presidente do STF, ministro 
Joaquim Barbosa. Cauteloso, Ayres 

Britto evitou entrar diretamente na 
discussão do tema que, afirmou, deve 
ser investigado pelo Poder Judiciário 
e pelo Conselho Nacional de Justi-
ça. Em contraste com as recorrentes 
críticas de Barbosa, porém, destacou 
avaliar a Justiça de forma positiva. 
(Agência Estado)



A questão indígena sempre chamou 
muito a minha atenção. Já escrevi al-
guns artigos abordando questões que, 
como espectadora de fatos, embora lei-
ga no assunto, me deixam indignada. 
São temas como “Zoológico Humano”, 
“Japoneses e Índios” e “A FUNAI e suas 
posturas segregacionistas e protecio-
nistas”, com as quais discordo em sua 
grande maioria.

Ao ter acesso aos livros “Nossos 
Olhares Sobre a Cidade”, “Olhares so-
bre o Futuro” e “Jovens Indígenas e Lu-
gares de Pertencimentos”, todos orga-
nizados por Maria de Lourdes Beldi de 
Alcântara — mestre em Antropologia, 
doutora em Sociologia e pós-doutora 
em Psicologia Social —, que brilhante-
mente denunciou a atual situação dos 
nossos jovens indígenas, minha indig-
nação ficou ainda maior. Nas obras as 
angústias, os medos e os desejos desses 
autênticos brasileiros chocam qual-
quer um que venha a ter um mínimo 
de discernimento e piedade com o ser 
humano.

Os jovens índios, principalmente da 
reserva de Dourados (MS), têm altíssi-
mos índices de suicídio, não são aceitos 
pelos reacionários (os mais velhos) das 
próprias tribos e sequer pela população 
das cidades, ficando totalmente à mar-
gem da sociedade com a sensação de 
não pertencerem nem às suas tribos, 
nem aos brancos ditos colonizados. São 
atraídos para o universo das drogas, do 
alcoolismo e da prostituição por pura 
falta de opção, sem acesso à vida dita 
civilizada ou primitiva, sem saber a 
qual universo pertencem e o que são, e 
com uma baixa estima como nenhuma 
outra encontrada em populações ado-

lescentes.
O livro “Nossos Olhares Sobre a Ci-

dade” é ilustrado por fotos produzidas 
por sete jovens da Reserva de Doura-
dos e segundo a antropóloga, “vivendo 
em situações absurdas de desrespeito 
e de desamparo esses jovens tentam 
criar espaços que se tornem lugares de 
pertencimento para que possam ser re-
conhecidos. Com essa finalidade a ima-
gem (fotos) tornou-se um dos maiores 
veículos de expressão de suas alegrias, 
angústias, desgostos, revoltas mas, 
acima de tudo, expressou e expressa o 
olhar deles e suas percepções sobre o 
mundo. Eles são jovens indígenas que 
reivindicam seus direitos. São cidadãos 
e exigem respeito e querem exercer, 
com razão, seus direitos”.

Espero que o trabalho de Maria de 
Lourdes Beldi de Alcântara seja o início 
de uma nova mentalidade sobre a ques-
tão indígena no País, na qual a sanha 
mercantilista de madeireiros, minera-
dores, criadores de gado, agricultores, 
missionários, caciques escravagistas e 
burocratas governamentais sejam rele-
gados a último plano, e que a vontade 
dessa geração de jovens e autênticos 
brasileiros venha a ser levada em conta, 
que é a sua inclusão na sociedade mo-
derna e contemporânea.

Cultura e tradição devem sim ser 
preservadas, mas em museus, livros e 
festivais culturais e, não, mantendo-se 
uma população segregada, criando-se 
tribos ignorantes e exploradas dentro 
da própria nação.
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Deputados apresentam PEC com 
nova distribuição de royalties

O deputado Marcelo Castro (foto), 
PMDB-PI, apresentou na quarta-feira 
(20/3) uma PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) que redistribui de forma 
mais igualitária entre estados e municí-
pios os royalties do petróleo. Foram cole-
tadas, em dois dias, as 171 assinaturas 
necessárias de apoio ao texto que muda a 
redação do artigo 20 da Constituição. 

A proposta, também assinada pelos de-
putados Júlio César (PSD-PI), Humberto 
Souto (PMDB-PI) e Ronaldo Caiado (DEM-
-GO), destina 30% dos recursos dos royal-
ties à União; 35% aos estados, a serem dis-
tribuídos conforme as regras do fundo de 
participação dos estados; e 35% aos muni-
cípios, distribuídos de acordo com o rateio 
do fundo de participação dos municípios.

Marcelo Castro argumentou que só 
restou essa alternativa aos parlamenta-
res já que todas as sete votações sobre 
royalties no Congresso foram questiona-
das, ora por vetos presidenciais, ora por 
liminares do Supremo.

“Não cruzaremos os braços porque 
estamos lutando pelo que é justo para o 
Brasil. Para diminuir as desigualdades, 
para fortalecer a federação, para dar di-
reitos a todos os brasileiros independen-
temente de onde estejam localizados”, 
afirmou. Ele destacou que, caso a propos-
ta seja aprovada, a divisão dos royalties 
do petróleo ficará definida na Constitui-
ção Federal. “Aí eu quero ver o que é que 

o ministro Fux, a ministra Carmem Lú-
cia vão dizer. Só se eles disserem que a 
Constituição não vale”, criticou.

O deputado Hugo Leal (PSC-RJ) clas-
sificou a iniciativa como uma retaliação, 
já que o assunto já se esgotou no Con-
gresso e agora deve ser decidido pelo Ju-
diciário. “É como se o Legislativo tivesse 
a plena palavra porque tem aqui a repre-
sentação da sociedade, dos estados. Mas 
nós somos um poder, que é um poder cole-
giado, e que tem divergências”, destacou. 
O parlamentar lembrou que a presidente 
da República vetou a proposta com argu-
mentos constitucionais.

“Se fosse um placar estaria 2 a 1. Es-
taria 2 votos para dois poderes e um voto 
para o Legislativo, porque Executivo e 
Judiciário estão na mesma linha. Então 
vai dizer que é a ditadura do Legislativo, 
não vejo dessa forma”, acrescentou.

O STF (Supremo Tribunal Federal) 
suspendeu temporariamente os efeitos 
da lei que redistribui imediatamente os 
recursos da exploração do petróleo entre 
todos os estados e municípios. A decisão 
é resultado de ações judiciais apresenta-
das por parlamentares de estados produ-
tores, os mais prejudicados com a nova 
divisão. O mérito da questão deve ser jul-
gado em abril.

Marcelo Castro afirmou que se a Cor-
te mantiver a eficácia da lei, a PEC será 
retirada (Agência Câmara).

Índia aprova lei mais dura 
contra abusos sexuais

O Congresso da Índia respondeu, 
rapidamente, aos movimentos de pro-
testos das mulheres indianas contra 
a violência sexual. Foi uma reação à 
indignação pública contra o estupro, 
com morte, de uma estudante de fi-
sioterapia, de 23 anos, em dezembro 
de 2012, por cinco homens, em um 
ônibus em Nova Déli, de acordo com 
o Huffington Post e do Los Angeles 
Times.

Na quinta-feira (21/3), os parla-
mentares indianos encaminharam 
para sanção presidencial uma lei que 

prevê, entre outras medidas duras, a 
pena de morte para estupradores re-
correntes ou para qualquer estupro 
com morte da vítima.

A lei define como crime qual-
quer recusa de agentes da Polícia de 
aceitar denúncias contra abusos se-
xuais ou de levar a denúncia contra 
os agressores à Promotoria Pública. 
Essa foi uma medida importante, diz 
a diretora do Centro de Pesquisas So-
ciais Ranjana Kumari, por causa da 
tradicional “insensibilidade dos poli-
ciais à violência sexual” no país.

DIREITO INTERNACIONAL

Por Sylvia Romano. 
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano 

Consultores Associados. São Paulo - Capital. 

E-mail: sylviaromano@uol.com.br 

Os jovens indígenas e 
seu direito de inclusão

Direito Indígena

PEC das Domésticas

Violação de patentes

De acordo com a proposta aprovada 
em primeiro turno no Senado Federal que 
amplia os direitos do trabalho doméstico, 
o custo do funcionário que ganha R$ 1 
mil por mês e faz cinco horas extras por 
semana deve subir, para o empregador, 
R$ 3.247 por ano. Os cálculos foram feitos 
pelo advogado Daniel Chen, do escritório 
Siqueira Castro. O valor de R$ 1.000, de 
acordo com o sindicato dos trabalhadores 

domésticos, é o salário médio na cidade 
de São Paulo. Sem contar nenhuma hora 
extra — apenas o valor do FGTS, que 
passa a ser obrigatório —, o custo anual 
desse funcionário sobe R$ 1.120. De acor-
do com dados da Federação Nacional das 
Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad) 
a lei deve atingir a minoria. Segundo a 
entidade, apenas 27% dos trabalhadores 
domésticos têm carteira assinada.

A Intertrust Technologies, uma 
empresa de softwares pertencida a um 
grupo que inclui a Sony e Royal Philips 
Electronics, disse quarta-feira (20/4) que 
processou a Apple por infringir 15 paten-
tes relacionadas a segurança. O proces-
so abrange dispositivos como o iPhone 
e o iPad, computadores e laptops Mac, 
Apple TV e inclui serviços como iTunes, 
iCloud e a Apple App Store, disse a In-

tertrust em um comunicado. A empresa 
não informou os valores associados à 
ação judicial. “A Apple faz muitos pro-
dutos que utilizam grandes invenções da 
Intertrust”, disse o presidente-executivo 
da companhia, Talal Shamoon, em co-
municado. “Achamos lamentável sermos 
forçados a procurar a Justiça para resol-
ver este assunto”. 

(Agência Reuters)



O juiz não pode se encerrar num am-
biente irreal, alheado do meio em que vive, 
para decidir, escravizado a um rigorismo 
funesto. Tem que agir como homem inteli-
gente, utilizando conhecimento extrajurídi-
co e suas experiências.  Eduardo Espínola, 
ao examinar o método teleológico consagra-
do no art. 5º. da LICC, pontifica: “Decorre 
dos postulados desse método que uma lei, 
embora com o seu texto inalterado, venha a  
ser compreendida de modo diverso porque 
vinha sendo interpretado, anos a fio, desde 
que os interesses e as necessidades sociais, 
a que deve prover, convença de que o en-
tendimento primitivo não se conforma mais 
com a justiça a  utilidade social, fins do di-
reito”. Há que se observar e aplicar a lei de 
acordo com a finalidade social. Afasta-se a 
simples interpretação gramatical. 

Demais, o direito na época moderna 
chegou a um resultado de socialização tal, 
que o campo de aplicação da vontade per-
deu muito de sua autonomia, em proveito 
dos interesses coletivos, e, quando  evolução 
jurídica foi, até a afirmação desses resulta-
dos, como justificar a ereção da vontade in-
dividual do legislador, singular ou coletivo, 
em princípio soberano para interpretação 
mas, sim, um fenômeno social. Destinado 
à satisfação das necessidades sociais, que a 
lei apenas dá fórmula?” 

As pessoas não são estáticas, são coisas 
vivas em desenvolvimento, jamais pode-
riam ser encapsuladas em descrições abs-
tratas – Hegel, As maneiras científicas de 
tratar o direito natural.

Se o juiz, pois, pretende limitar seu 
trabalho à pura aplicação da lei, o caráter 
provisório e abstrato desta alcançará a sen-
tença a ser proferida e a justiça não se fará.  

Para julgar com justiça, o juiz terá que re-
lativizar o que diz a lei, a passar a cotejá-
-la com outras, sob pena de aplicar uma lei 
apenas porque é lei. Não significa, é claro, 
a rejeição à lei, mas à noção de lei absoluta.

A finalidade do processo é a aplicação 
do direito, fazer justiça.

Sociologia do Direito - Henri Lévy-
-Bruhl. Para o sociólogo, o direito é, antes 
de tudo, um fenômeno social. Proponho se-
guinte definição: O Direito é um conjunto 
das normas obrigatórias que determinam 
as relações sociais impostas a todo o mo-
mento pelo grupo ao qual pertence. Dessa 
definição reterei os três elementos que se 
seguem e exigem esclarecimentos: trata-se 
de normas obrigatórias; essas normas são 
impostas pelo grupo social; e essas normas 
modificam-se incessantemente.

A doutrina moderna foi levada a re-
conhecer o elemento sistemático de que o 
preceito apresentado para solução de uma 
situação de fato concreta deve ser reduzido 
a letra morta por irredutível incompatibili-
dade com outras normas jurídicas compo-
nentes do ordenamento jurídico positivo ou 
com irremediável contradição com um prin-
cípio de direito. A essa solução, conduz ne-
cessidade de constituir a ordem jurídica um 
todo harmônico, cujas partes componentes 
têm de se ajustar umas com as outras, dan-
do soluções coerentes, de forma tal que do 
entrosamento de cada dispositivo no con-
junto, tenha de resultar a abolição total da 
injustiça, do absurdo, do disparate.
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1- Adquiri um apartamento 
em um prédio que ainda não ti-
nha Convenção. E agora após a 
sua confecção, ficamos não dú-
vida qual seria o quórum ide-
al para a aprovação do mesmo? 
Cristina Leite.

Para que uma Convenção e/ou 
Regimento Interno possa ter vali-
dade é preciso que os mesmos se-
jam aprovados por um quórum de 
2/3 (dois terços) das frações ideais 
(não dos condôminos, o que pode ser 
bem diferente), nos termos do art. 
1.333 do Código Civil que diz: “A 
convenção que constitui o condomí-
nio edilício deve ser subscrita pelos 
titulares de, no mínimo, dois terços 
das frações ideais e torna-se, desde 
logo, obrigatória para os titulares de 
direito sobre as unidades, ou para 
quantos sobre elas tenham posse ou 
detenção”.

Nesta linha, é importante salien-
tar que o registro da convenção não 
é indispensável para torná-la obri-
gatória e aplicável aos subscritores. 
Subscrita a convenção, esta passa a 
regular imediatamente as relações 
condominiais ali estabelecidas.

O Parágrafo Único deste mes-
mo artigo diz que: “Para ser oponí-
vel contra Terceiros, a convenção do 
condomínio deverá ser registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis. Por-
tanto, recomendamos que logo após 
à sua aprovação, registrá-la, pois do 

contrario, todos os titulares podem 
responder pessoalmente por obriga-
ções contraídas em função das despe-
sas prediais.

2- Estou prestes a comprar 
meu primeiro imóvel e em um 
leilão. Quais são os cuidados ne-
cessários que devo tomar antes 
de efetuar o negócio. Carlindo 
Silva.

A compra do primeiro imóvel 
sem sombra de dúvidas está entre 
os maiores sonhos de consumo que 
o ser humano tem. Mas para que o 
sonho não se torne um pesadelo são 
necessários que o consumidor tome 
alguns cuidados antes de fechar o ne-
gócio. Primeiro aconselho procurar o 
máximo de informações acerca dos 
imóveis comercializados nos leilões – 
que podem ser comprados entre 30 a 
40% mais baratos do valor mercado 
-, como por exemplo, se há débito de 
IPTU e taxas condominiais deixados 
pelo antigo proprietário, má condi-
ção de conservação e manutenção do 
imóvel, dificuldade para mudar-se 
devido ocupação pelo antigo proprie-
tário – quando o imóvel é adquirido e 
ocupado – e a existência de processos 
e liminares que garantam a posse ao 
antigo proprietário. 

Esses são os maiores riscos des-
se tipo de negócio, mas tomando os 
devidos cuidados, é possível efetuar 
uma boa compra.

Consulta de Direito
Imobiliário

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Condominial para Dr. Vercil Ro-
drigues, encaminhar para os E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br,  jornalocompasso@
gmail.com e vercil5@hotmail.com

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduando em Direito Público e Privado; Membro-Idealiza-
dor-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA) e autor do livro “Breves Análises Jurídicas” (Direitos Editora). 

Itabuna – Bahia.

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Sócio da 

Brito Cunha Advogados, Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 
Fone: + 55 (71) 3453 6500 – Salvador – BA

Não é a isso que 
nos propomos

E-mail: ebc@britocunha.com.br

Contexto Jurídico



DECISÕES

STF julga inconstitucional a inclusão de 
impostos sobre produtos importados

O STF (Supremo Tribunal Federal) 
concluiu, na quarta-feira (20/3), ser in-
constitucional a inclusão do ICMS (Im-
posto Sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços), PIS (Programa de Integra-
ção Social) e Cofins (Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social) 
na base do cálculo de contribuição para 
importação de bens e serviços. A decisão 
ocorreu durante julgamento do RE (Re-
curso Extraordinário) 559937, retomado 
nesta quarta-feira com o voto-vista do 
ministro Dias Toffoli. Tanto ele quanto os 
demais integrantes da Corte acompanha-
ram o voto da relatora, ministra aposen-
tada Ellen Gracie e, dessa forma, a deci-
são se deu por unanimidade.

No Recurso, era questionado pela 
União o recurso do TRF-4 (Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região) que conside-
rou inconstitucional a norma de base de 
cálculo das contribuições nas operações 
de importação de bens e serviços. Em 
outubro de 2010, quando do voto da re-

latora, foi considerada correta a decisão 
do TRF-4, favorecendo a empresa gaúcha 
Vernicitec Ltda. A ministra enfatizou 
ainda que a norma ultrapassou os limites 
da Constituição Federal que define o “va-
lor aduaneiro” como base de cálculo para 
as contribuições sociais.

O argumento da União foi de que a 
inclusão de tais tributos tenha sido apli-
cada objetivando a isonomia entre as 
empresas sujeitas ao recolhimento de 
contribuições sociais e as sujeitas a re-
colhimento sobre bens e serviços impor-
tados, porém, a ministra afastou o argu-
mento ao afirmar que as situações são 
distintas. De acordo com ela, pretender 
dar tratamento igual seria desconsiderar 
o contexto de cada uma delas, pois o valor 
aduaneiro do produto importado já inclui 
frete, adicional ao frete para renovação 
da Marinha Mercante, seguro, IOF (Im-
posto sobre Operações Financeiras) sobre 
câmbio e outros encargos, ao que não es-
tão submetidos os produtores nacionais.
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“ A DIGNIDADE HUMANA é a qualidade  intrínseca e distintiva re-
conhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, im-
plicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres funda-
mentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 
as condições existenciais mínimas para a vida saudável, para que 
tenha bem-estar físico, mental e social, além de propiciar e promo-
ver sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. 
 (Ingo Sarlet – Juiz e Jurista brasileiro)

Câmara dos Deputados adota ponto 
eletrônico para seus servidores

A Mesa da Câmara decidiu na 
quarta-feira, 20, que o registro de fre-
quência dos servidores da Casa será 
eletrônico, por meio de impressão di-

gital, quatro vezes por dia (chegada, 
saída e volta do almoço e saída do tra-
balho). Atualmente, o ponto é assinado 
em folha.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
1 - O juiz não pode absolver suma-

riamente o réu, quando entender 
demonstrada de forma manifesta

a) a existência de causa excludente de 
ilicitude.

b) a ocorrência de causa extintiva de pu-
nibilidade.

c) a inimputabilidade do acusado.
d) a atipicidade da conduta atribuída.

2 - Com relação aos artigos 383 e 384 
do Código de Processo Penal, as-
sinale a afirmativa incorreta.

a) Se, no curso da instrução processual, 
vier aos autos prova de circunstância 
elementar, não contida explícita ou 
implicitamente na denúncia, de cri-
me menos grave, não será necessário 
ao Ministério Público aditar a inicial, 
podendo o juiz proferir sentença con-
denatória.

b) Se, encerrada a instrução processual, 
o juiz, sem modificar a descrição do 
fato contida na denúncia, verificar 
tratar-se de delito diverso do classi-
ficado na inicial, poderá proferir sen-
tença condenatória, ainda que, em 
consequência, tenha de aplicar pena 
mais grave.

c) Se, no curso da instrução processual, 
vier aos autos prova de circunstância 
elementar, não contida explícita ou 
implicitamente na denúncia, de cri-
me mais grave, o Ministério Público 
deverá aditar a inicial.

d) Se, encerrada a instrução processual, 

o juiz, sem modificar a descrição do 
fato contida na denúncia, verificar 
tratar-se de delito diverso do indica-
do na inicial, em relação ao qual cai-
ba a suspensão condicional do proces-
so, deverá abrir vista ao Ministério 
Público para que se manifeste sobre 
o oferecimento do sursis processual

3 - Maria está sendo processada por 
crime de tráfico de entorpecen-
te em conexão com o homicídio 
qualificado. Na fase própria, o 
Juiz decidiu por impronunciar 
a ré, restando apenas o crime 
remanescente para julgamento. 
Transcorrido o prazo para even-
tual recurso da decisão que im-
pronunciou a ré, o órgão compe-
tente para julgamento do crime 
remanescente será

a) o Tribunal do Júri.
b) o Tribunal de Justiça.
c) a Vara Criminal.
d) o Tribunal Regional Federal.
   
4- Segundo a Teoria Geral dos Recursos 

“a interposição de um recurso não 
liga o recorrente à impugnação, per-
mitindo-se a interposição de outros 
recursos, desde que no prazo.” Esse 
princípio denomina-se

a) variabilidade.
b) unirrecorribilidade.
c) fungibilidade.
d) disponibilidade.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DO MêS DE fEvEREIRO DE 2013  -  1- C; 2- C; 3- A E 4-A.

Congresso instala comissão para 
consolidar leis e regulamentar 

100 artigos da Constituição

Os presidentes da Câmara e do Se-
nado, Henrique Eduardo Alves e Renan 
Calheiros, criaram na quarta-feira uma 
comissão mista para consolidar a legis-
lação federal e regulamentar os mais de 
100 artigos da Constituição que até hoje 
não são aplicados por falta de regulamen-
tação.

O deputado Cândido Vaccarezza (PT-
-SP) foi eleito presidente da comissão e 
designou o senador Romero Jucá (PMDB-
-RR), para a relatoria.

Vaccarezza explicou que hoje no 
Brasil existem 183 mil diplomas legais. 
“Milhares de leis no Brasil são obsoletas. 
Outras milhares são colidentes entre si. 
Outras milhares são colidentes com a 
Constituição. Nós vamos fazer um pro-
cesso e propor ao Plenário da Câmara e 
ao Plenário do Senado uma simplificação 
das leis brasileiras.”

O deputado afirmou que ninguém 
hoje no País conhece todas as leis em vi-
gor, nem mesmo os juristas. “Esse cipoal 
legislativo atrapalha o processo jurídico 

e cria insegurança jurídica. Nós vamos 
analisar tudo isso. A consolidação não é 
alterar direitos. Nós vamos estabelecer 
o que é legal e o que não é legal, e var-
rer todo esse entulho. Ao término desse 
trabalho, eu acho que nós teremos uma 
legislação moderna, de fácil entendimen-
to, e o povo vai saber quais são os seus 
direitos e os seus deveres”, disse.

Integrantes - A comissão, composta 
por seis deputados e seis senadores, de-
verá se reunir uma vez por semana. Se-
gundo Vaccarezza, os trabalhos deverão 
ser concluídos até 2015.

Vão integrar a comissão os deputados 
Cândido Vacarezza (PT-SP), Arnaldo Jar-
dim (PPS-SP), Carlos Sampaio (PSDB-SP), 
Edinho Araújo (PMDB-SP), Miro Teixeira 
(PDT-RJ) e Sérgio Zveiter (PSD-RJ). Pelo 
Senado, farão parte da comissão os sena-
dores Romero Jucá (PMDB-RR), Vital do 
Rêgo (PMDB-PB), Jorge Viana (PT-AC), 
Pedro Taques (PDT-MT), Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP) e Antonio Carlos Ro-
drigues (PR-SP). (Agência Câmara).
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A nova diretoria, integrada pe-
los advogados Luiz Augusto Cou-
tinho, Ana Patrícia Dantas e Liz 
Rocha Cardoso, decidiu adequar a 
denominação e a marca desta ins-
tituição de ensino ao Provimento nº 
135/2009 do Conselho Federal da 
OAB. De forma que a Escola Supe-
rior de Advocacia Orlando Gomes 
(ESAD) passa a se chamar Escola 
Superior de Advocacia da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seção 
Bahia (ESA/BA). 

Mas as novidades não param 
por aí. A nova ESA servirá a você 
advogado nas suas necessidades 
cotidianas. De forma que nossos 
cursos e eventos terão por finalida-
de suprir as carências do seu dia a 
dia como profissional, não mais re-
petindo o conteúdo visto nos cursos 
de graduação.

O oferecimento de cursos te-
lepresenciais, em parceria com a 
Associação dos Advogados de São 
Paulo (AASP), foi ampliado para 
mais seis cidades, incluindo Sal-
vador, que deverá inaugurar uma 

nova sala de aula no mês de abril. 
E até o final do ano, todas as sub-
seções serão contempladas com 
antenas para a implementação dos 
cursos. O número de inscrições au-
menta a cada dia e na segunda se-
mana de março já era 355% maior 
que o do mês inteiro nos anos de 
2011 e 2012. 

Nesta nova fase, a ESA quer dia-

logar com você. Para tanto, criamos 
a nossa página no Facebook: www.
facebook.com/ESA.OABBA Curta! 
Fique por dentro das novidades e 
participe com a sua opinião, crítica 
ou sugestão.

Damo-lhes boas vindas à nova 
ESA/BA - Escola Superior de Ad-
vocacia da Bahia e ao nosso novo 
semestre letivo! 

23 - O ímpeto e o ardor do jovem advogado, impa-
ciente com a notória lentidão dos processos, máxime 
daquele que tem poucas causas, fazem com que fre-
quentemente, antecipando-se ao prazo para a elabo-
ração de uma peça processual, precipite-se, incida em 
deficiências, incorreções, omissões.

24 - A prudência aconselha o advogado a forne-
cer ao cliente cópia da inicial ou as contestação, para 
que, nela aponha sua rubrica, evitando que, no futuro, 
como às vezes ocorre, seja acusado de ter, à revelia do 
patrocinado, distorcido ou cometido equívoco em rela-
ção a fato influente na solução da causa.

25 - Não se submeta o jovem a mandatário à orien-
tação ou intromissão do cliente em matéria técnico-
-processual, em assunto de direito, uma vez que cons-
tituem temas nos quais o advogado é independente e 
soberano.

26 - Lembre-se que o profissional do direito não 
é contratado para ganhar causas, mas sim para pos-
tular, patrocinar direitos e interesses que podem ser 
deferidos ou negados.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Prezado Vercil, mais uma vez para-
benizo a você, pela qualidade informativa 
do jornal DIREITOS, onde encontramos 
uma seleção de crônicas, artigos, poemas 
e informações preciosas e úteis.

 Sinto-me honrado em participar 
desta seletiva companhia, apresentando 
os meus textos! Um abraço e bom fim de 
semana, lhe deseja seu confrade.

Antonio Nunes. Membro da Academia 
Grapiuna de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia

Vercil, você é um vencedor! Parabéns pela qualidade do 
jornal DIREITOS. Abraços acadêmicos. 

Cláudio Zumaeta. Historiador e Membro da Academia Grapiúna 
de Letras (AGRAL). Itabuna-Bahia

Parabéns sempre Vercil Rodrigues. Nossa região está 
muito bem servida com o Jornal DIREITOS. Forte abraço. 

Lucrécia Rocha. Poetisa e Bibliotecária. Salvador – Bahia. 

Escola Superior de Advocacia 
da Bahia está cheia de novidades, 

a começar pelo nome

1- Ad Honorem = Por honra
2- Ad Retro = Cláusulas de retrovenda
3- Ad Litteram = Literalmente
4-Aliud = Outro, diverso.
5- Alter Ego = Outro eu
6- Boni Mores = Bons costumes
7- Condicio Potestativa = Condição Potestativa
8- De Lege Ferenda = Da lei a ser criada
9- Ex bona fide = De boa fé
10- Ex abrupto = De súbito
11- Facio Ut Des = Faço se deres
12- Homo Medius = Homem comum
13- In capta = Por cabeça
14-Imprimatur = Imprime-se
15- Ratio Essendi = Razão de ser.

Enquanto dois alunos de um curso preparatório para 
carreiras jurídicas conversavam no intervalo, 
passa uma mulher em trajes “provocadores”.

Daí, inspirado, um pensa um pouco, se dirige ao outro 
e afirma:

- concurso é como sexo, não importa a posição, o 
importante é entrar…

Em seguida o outro aluno retruca:
- mas há uma diferença: no concurso é bom que seja 

rápido, já no caso do sexo…

OAB SECCIONAL BAHIA

OAB-BA cria Conselho de Jovens Advogados
“É uma importante conquis-

ta dos jovens advogados, pois 
seremos consultados e ouvidos 
quanto às nossas necessidades 
e aos nossos anseios”, decla-
rou o advogado Luiz Gabriel 
Batista Neves. O Conselho dos 
Jovens Advogados foi criado 
para definir políticas voltadas 
aos jovens advogados baianos 
em substituição à Comissão de 
Apoio aos Advogados Inician-
tes.  O conselho, órgão político 
e consultivo, foi uma proposta 
de campanha da nova diretoria 
da OAB-BA. 

Para criar o Conselho de Jo-
vens Advogados, alguns artigos 
do regimento interno da Ordem 
foram alterados na última sessão 
da seccional, em Salvador. Uma 
das mudanças foi quanto ao car-
go de presidente do conselho. “A 
Comissão de Apoio aos Advoga-
dos Iniciantes era presidido por 
um conselheiro da seccional, com 
a criação do conselho, o presiden-
te deverá ser um jovem advoga-
do, com até 5 anos de formado, 
que realmente conhece nossas 
necessidades”, comentou Batista 
Neves.

Segundo o presidente da 
OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, 
dentro da proposta do Conselho 
de Jovens Advogados, está sendo 
feito um levantamento sobre as 
necessidades dos jovens advoga-
dos no Estado e elaborados proje-
tos para integrar estes profissio-
nais e aproximá-los da entidade. 
Para citar um exemplo, está em 
desenvolvimento o projeto do 1º 
Encontro Estadual de Jovens 
Advogados, sob a coordenação de 
Hermes Hilarião, e que será re-
alizado em cidade do interior da 
Bahia.    

Rua São Vicente de Paula, 187 -sala 201
Centro - CEP: 45600-105 - Itabuna-BA

Fones:

3613-5363

3211-5363

3041-1818

8838-1818
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As regras para concessão do bene-
fício de Aposentadoria por Idade aos 
segurados do Regime Geral de Previ-
dência Social estão regulamentadas 
nos artigos 48 a 51, da Lei nº. 8.213 de 
24 de Julho de 1991 e artigos 51 a 55, 
do Decreto nº. 3.048 de 06 de Maio de 
1999, tendo como requisitos indispen-
sáveis o fator etário e carência.

Com referência a idade fará jus a 
este benefício os segurados / traba-
lhadores urbanos do sexo masculino a 
partir de 65 (sessenta e cinco) anos e 
do sexo feminino a partir de 60 (ses-
senta) anos, e os trabalhadores rurais 
ou pequenos produtores em regime 
de economia familiar, na condição de 
segurado especial, 60 (sessenta) anos 
homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos 
mulher.

Sobre a carência os segurados ur-
banos filiados inscritos na Previdên-
cia Social a partir de 25 de Julho de 

1991, precisam comprovar 180 (cento 
e oitenta) contribuições mensais, equi-
valente a 15 (quinze) anos de contri-
buições, e os segurados inscritos até 
24 de Julho de 1991, devem comprovar 
o número de contribuições contidas na 
tabela do artigo 142, da Lei n. 8.213 
de 1991, levando-se em conta o ano em 
que o segurado atingiu a idade míni-
ma, aplicando-se também estas regras 
ao trabalhador rural, que será exigida 
a comprovação de atividade rural no 
mesmo número de meses constantes 
na tabela, renda mensal equivalente a 
um salário mínimo.

A perda da qualidade de segurado 
não será considerada para concessão 
da Aposentadoria por Idade, por for-
ça da Lei nº. 10.666, de 08 de Maio de 
2003, e do artigo 30, da Lei nº. 10.741, 
de 01 de Outubro de 2003, também 
conhecido como Estatuto do Idoso: “a 
perda da condição de segurado não 
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será considerada para a concessão da 
aposentadoria por idade, desde que a 
pessoa conte com, no mínimo, o tempo 
de contribuição correspondente ao exi-
gido para efeito de carência na data do 
requerimento administrativo”.

Com a publicação da Lei nº. 11.718, 
de 23 de Junho de 2008, criou-se uma 
nova modalidade de aposentadoria 
em nosso ordenamento jurídico, que 
é a Aposentadoria por Idade Híbrida. 
Fará jus a este benefício o segurado da 
Previdência Social que apresenta pe-
ríodos laborais em atividade urbana e 
rural.

A Lei nº. 11.718/2008 deu a seguin-
te redação aos parágrafos 3º e 4º, do 
artigo 48, da Lei nº. 8.213 de 24 de Ju-
lho de 1991:

Art. 48. (....)
§ 3º - Os trabalhadores ru-

rais de que trata o § 1º deste 
artigo que não atendam ao 
disposto no § 2º deste artigo, 
mas que satisfaçam essa con-
dição, se forem considerados 
períodos de contribuição sob 
outras categorias do segura-
do, farão jus ao benefício ao 
completar 65 (sessenta e cin-
co) anos de idade, se homem, 
e 60 (sessenta) anos, se mu-
lher.

§ 4º - Para efeito do § 3º 
deste artigo, o cálculo da ren-
da mensal do benefício será 
apurado de acordo com o dis-
posto no inciso II do caput do 

art. 29 desta Lei, consideran-
do-se como salário-de-con-
tribuição mensal do período 
como segurado especial o li-
mite de salário de contribui-
ção da Previdência Social. 

Na prática, significa que após a 
publicação da citada Lei nº. 11.718 
de 2008 foi permitido ao segurado 
mesclar períodos de atividade rural e 
urbana, visando à concessão da apo-
sentadoria por idade, possibilitando, 
assim, a estes segurados implementar 
a carência mínima necessária para fa-
zer jus a este tipo de aposentadoria.

Esta nova Lei corrigiu-se uma in-
justiça ao segurado que deixou de 
exercer a atividade rural e não preen-
cheu os requisitos para aposentadoria 
por idade rural, podendo utilizar-se se 
uma possível atividade laborativa rea-
lizada no meio urbano, para completar 
o requisito carência, e contando com o 
fator etário de 65 (sessenta e cinco) 
anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, 
se mulher, para ter direito a Aposen-
tadoria por Idade.

No próximo número estaremos fa-
zendo uma análise da Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição, de acordo 
com a legislação previdenciária vigente.
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