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DIREITOS - Após a visita, quais as 
suas impressões sobre a unidade do 
Grupo Kroton e sua importância para 
a nossa região?

Américo Matiello – A educação é um dos 
elementos mais poderosos de transformação 
da sociedade, pois alavanca o desenvolvi-
mento social e econômico de forma inegável. 
Foi com imensa satisfação que constatei a 
contribuição relevante que a UNIME tem 
proporcionado à região de Itabuna, fruto dos 
excelentes resultados alcançados nos últi-
mos anos por conta daformação de centenas 
de jovens anualmente. Direção de alto nível, 
corpo docente qualificado e motivado, além 
de instalações diferenciadas são elementos 
que certamente contribuíram para colocar a 
instituição neste patamar, de líder regional 
do ensino superior. Motivo de orgulho para a 
Kroton Educacional.

DIREITOS - Segundo a revista Exa-

me, no último mês de abril o grupo Kro-
ton anunciou fusão com o Anhanguera, 
formando assim o maior grupo educa-
cional do mundo. O que isso realmente 
significa?

Américo Matiello - A associação entre a 
Anhanguera e a Kroton representará um mar-
co no ensino privado no Brasil. Ambas as ope-
rações permanecem de forma independente 
até a aprovação do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), órgão respon-
sável por validar o negócio, que oficializará o 
acordo de associação entre Kroton Educacional 
e Anhanguera Educacional. Caso aprovada, a 
associação consolidará um abrangente portfó-
lio de cursos de graduação e pós-graduação, 
cursos livres e de extensão, proporcionando a 
inclusão no mercado de trabalho e o aumento 
da empregabilidade em todo país. São mais de 
2.000 cursos de graduação, mestrado e douto-
rado, com conceitos positivos nas avaliações do 

Ministério da Educação (MEC). 
As duas instituições empregam mais de 

32 mil profissionais, com um corpo docente 
de qualidade, configurado por especialistas, 
mestres e doutores das mais diversas áre-
as do conhecimento e representando todas 
as regiões do Brasil. Ambas as companhias 
reforçam o compromisso com a democratiza-
ção da educação por meio da liderança dos 
programas de inclusão educacional como o 
FIES e o Prouni, beneficiando mais de 200 
mil estudantes.

DIREITOS - Quais são as novidades 
da UNIME Itabuna?

Alfredo Omena - No início desse semes-
tre a UNIMEI/tabuna inaugurou a Clíni-
ca de Enfermagem, que foi incorporada ao 
projeto do Centro de Promoção, Prevenção e 
Reabilitação de Saúde, preconizando a atua-
ção de forma integrada das áreas da saúde e 
destacando a atenção básica. Os atendimen-
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Nos últimos dias 14 e 15 de maio, 
a UNIME Itabuna recebeu a visita do 
vice-presidente de Ensino Presencial 
da Kroton Educacional, Américo Ma-
tiello. O objetivo foi conhecer de perto 
as atividades realizadas pela unidade, 
a interação com a comunidade e a rele-
vância dos impactos da atuação na re-
gião. A visita à instituição foi apenas a 
terceira realizada de uma vasta agen-
da que o executivo pretende cumprir 
ao longo do ano. 

A UNIME Itabuna integra um dos 
maiores grupos de educação do mundo, 
a Kroton Educacional, com atuação no 
Brasil há mais de 45 anos e início das 
atividades em 1966. No ensino superior 
são oferecidos cursos de graduação e 
pós-graduação nos formatos presencial 
e a distância. Na educação básica são 
fornecidos sistemas de ensino às esco-
las associadas, que compreendem ma-
terial didático, serviços de treinamen-
to, avaliação e tecnologia educacional, 

suportados por um robusto modelo pe-
dagógico eficiente.

Atualmente, a Kroton Educacio-
nal atende 519 mil alunos no ensino 
superior, nas modalidades presencial 
e a distância, por meio dos 53 campi 
localizados em 10 Estados do Brasil e 
em 39 municípios, além de 487 polos 
ativos de graduação de EAD. Além 
disso, atendecerca de 287 mil alunos 
na educação básica divididos entre o 
setor privado, com 804 escolas asso-
ciadas em todos os Estados do Brasil, 
sendo cinco no Japão e uma no Cana-
dá, e o setor público, com atuação em 
uma cidade.

Como investimento social, a compa-
nhia mantém a Fundação Pitágoras, 
uma organização sem fins lucrativos, 
que viabiliza projetos educacionais em 
instituições públicas e privadas. O ob-
jetivo é transferir tecnologia de gestão 
e capacitar os profissionais para melho-
rar o desempenho dos alunos da educa-

UNIME Itabuna mostra 
compromisso com a sociedade 
por meio de atendimentos 
gratuitos à população

tos aos pacientes são realizados por profes-
sores e estagiários dos cursos de Serviço So-
cial, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, 
Psicologia e Educação Física da instituição. 
Dentro deste contexto de novas perspectivas 
de serviços educacionais à comunidade da 
região, a UNIME concluiu as instalações do 
novo prédio que abriga o Núcleo de Tecno-
logia das Construções, que visa promover e 
consolidar os conceitos teóricos em práticos. 
No espaço estão instalados os laboratórios 
para as disciplinas dos cursos de Arquitetu-
ra e Urbanismo e as Engenharias Civil e de 
Produção, sendo que a primeira já foi autori-
zada pela comissão avaliadora do Ministério 
da Educação (MEC).

O curso de Arquitetura e Urbanismo 
está no 5º semestre e já atua de forma di-
ferenciada junto à comunidade. No ano 
passado realizou um projeto de grande 
impacto e repercussão, “A cor dessa cidade 
sou eu”, na vila Zara. No próximo semestre 
entrará em operação o Núcleo de Práticas 
Arquitetônicas e Urbanísticas que, além 
de atender às finalidades acadêmicas, ofe-
recerá apoio técnico para a comunidade 
local, ampliando as ações de responsabili-
dade social da UNIME Itabuna.  A unida-
de anuncia a intençãode contribuir com a 
Prefeitura do Município por meio de uma 
parceria firmada com a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, de maneira que o 
Núcleo de Práticas Arquitetônicas e Ur-
banísticas possa atender gratuitamente à 
população, elaborando projetos de constru-
ção, ampliação e reforma de habitaçõespa-
ra munícipes de baixa renda. 

DIREITOS - Por falar em responsa-
bilidade social, que balanço o senhor 
faz da atuação da UNIME junto à co-
munidade?

Alfredo Omena - em 2012, além de par-
ticiparmos de vários eventos externos, como 
os mutirões de saúde, o ano foi de destaque 
em atendimento gratuito à população em 
nossas clínicas: a de Fisioterapia realizou 
cerca 5.320 atendimentos nas áreas de saú-
de da mulher, ortopedia, pediatria, cardio/
pneumo e neurologia; a de Farmácia reali-
zou mais de 500 atendimentos nas áreas de 
atenção farmacêutica, aferição de pressão 
e glicemia capilar; e o Núcleo de Psicologia 
Aplicada realizou mais de 800 atendimen-
tos entre adultos e crianças. Vale ressaltar 
também a atuação marcante do Núcleo de 
Práticas Jurídicas e o Balcão de Justiça que 
contribuíram para a solução e agilização de 
ações judiciais para a população. Com ações 
dessa relevância, estamos cumprindo com 
a missão do grupo, consolidando o projeto 
pedagógico institucional e construindo uma 
sociedade melhor.

ção infantil e do ensino fundamental.
Grandes números
Em 31 de março de 2013:
519 mil alunos de ensino superior e 

pós-graduação
487 polos ativos de EAD distribuí-

dos por todos os estados do Brasil
53 campi, localizadas em todas as 

regiões do país
287 mil alunos de educação básica
804 escolas associadas no Brasil, 

sendo cinco no Japão e uma no Canadá
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OAB postula 
constitucionalizar 

a defesa no 
inquérito

CONSELHO FEDERAL DA OAB

Aprovado projeto que obriga cartórios
a respeitarem nomes indígenas

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado apro-
vou nesta quarta-feira (12/6) 
projeto do senador Cristo-
vam Buarque (PDT-DF) que 
estabelece a obrigatoriedade 
de os cartórios respeitarem 
os prenomes escolhidos pe-
los indígenas no momento 
do registro das crianças. O 
projeto retira dos oficiais de 
cartório, neste caso, o direi-
to que eles têm por lei de se 
recusarem a registrar uma 
criança com nome que consi-
dere vexatório ou com risco 
de expor o portador ao ridí-
culo no futuro.

Câmara rejeita projeto 
que define regras para 
Fundo de Participação 

dos Estados

Jurema Cintra assume 
presidência em 

Comissão da OAB-Bahia

OAB BAHIA



A aplicação de multa nos con-
domínios, normalmente, é a última 
instância de um foco de discórdia e 
confusões em um condomínio. Muitas 
vezes, é a única forma de coibir abu-
sos e manter a ordem e a paz entre os 
moradores. Entre os problemas mais 
comuns estão: estacionamento de ve-
ículos em local não permitido, baru-
lhos, reformas, festas, vazamentos, 
entre outros atritos do cotidiano.

Em casos polêmicos no condomí-
nio deve prevalecer o bom senso. A 
vida em comunidade nos condomínios 
é regulamentada pela Convenção de 
Condomínio e Regimento Interno, que 
estabelece regras claras e objetivas 
sobre a boa convivência da vida em 
coletividade.

Alguns preceitos precisam ficar 
claros. A multa dever ser aplicada 
com base nos ditames estabelecidos 
pela convenção e regimento interno 
do condomínio. O artigo 1.337, pa-
rágrafo único, do Código Civil, men-
ciona a aplicabilidade da multa “ao 
condômino ou possuidor” pode ser lo-
catário, ocupante, usufrutuário, entre 
outros. Assim, a responsabilidade da 
multa, que pareceria exclusivamente 
vinculada a unidade, passa a esfera 
do infrator de forma solidária.

No caso de dívida proveniente de 
ato ilícito - e nesse rótulo se insere a 
infração à lei ou ao regulamento - res-
ponde o autor da ofensa e, solidaria-
mente, o responsável civil, conforme 

disposto no artigo 942 do Código Civil.
O TJ-SP vem decidindo neste 

sentido, observamos acórdão recente 
a 36ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo decidiu que o débito que se atri-
bui à unidade  responde o condômino. 
Como fundamento o artigo 942 da 
lei civil que autoriza, ademais, reco-
nhecimento de solidariedade entre o 
condômino e o infrator a quem ele deu 
posse da imóvel.

De qualquer forma, o que causa 
muita dúvida ainda é como provar a 
ocorrência da multa. O ideal é que sem-
pre exista na portaria um livro de ocor-
rências a fim de documento o ocorrido. 
Sendo iminente o problema sugere-se 
que a presença de duas testemunhas 
as podem ser moradores, funcionários 
ou membros do corpo diretivo. Uma se-
gunda opção é documentar a reclama-
ção por e-mail ao síndico ou a adminis-
tradora. No caso da ocorrência ter sido 
constatada pelo síndico ou funcionários 
do condomínio, o ideal é que também 
seja relatada no livro.

Se existir possibilidade de verifi-
cação imediata, como no caso de baru-
lho entre unidades e uso inadequado 
de salão de festas, sugere-se que a 
convocação de duas testemunhas do 
fato, podendo entre elas ser um fun-
cionário do condomínio ou o síndico. 
De preferência, esta constatação deve 
ser registrada em livro. Para danos 
em salões de festas, ingresso de carros 

em número maior que o permitido, a 
fotografia com data ou cópia da grava-
ção do circuito interno são essenciais.

Porém, algumas convenções exi-
gem a notificação antes da aplicação 
da multa, daí a importância da lei-
tura prévia dos dispositivos. O tema 
se torna mais polêmico e preocupan-
te quando o regimento interno e a 
convenção não preveem as formas 
de punição ou não estipulam multas 
em moeda corrente. Inexistindo pro-
cedimento pré-estipulado na conven-
ção ou regimento interno, sugestão 
é que o condomínio leve a questão a 
assembleia para aprovar o regramen-
to ou apenas atualizá-lo. Mesmo que 
o quorum seja insuficiente para alte-
rar a convenção, o procedimento pode 
ser aprovado, uma vez que servirá de 
base para punir infrações cometidas 
e para futura alteração da convenção.

Em qualquer caso, deve ser conce-
dido ao condômino o direito de defesa 
com prazo razoável. O procedimen-
to de conceder o direito de defesa ao 
condômino infrator e a ratificação das 
multas em assembleia, mesmo em 
convenções que não estipulam este 
procedimento, tem sido fator determi-
nante para que no caso do condômino 
não pagar a multa a mesma possa ser 
cobrada judicialmente.

Por Rodrigo Karpat.
Advogado especialista em Direito Imobiliário e sócio 

do Karpat Sociedade de Advogados. 
São Paulo – São Paulo

Multas em condomínios e a 
responsabilidades do inquilino

Direito 
Condominial

Email:  rodrigo@karpat.adv.br

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
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ENDEREÇOS DOS CARTÓRIOS EM ITABUNA

1º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Alice Sá Lima
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

Vercil, ao cumprimentá-lo, parabe-
nizo-o pela bela edição do jornal Direitos  
que ficou muito bem diagramada e o ilus-
tre confrade com o seu corpo de assessores 
estão de parabéns.Saudações finais e um 
grande abraço.

Alberto Barreto, Advogado,jornalista e 
Membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA). Ilhéus – Bahia. 

Vercil Rodrigues, recebi o jornal Direitos online 
e impresso. Obrigado! Sempre fui fã do conteúdo e 
do luxo; o aspecto visual tem sido de alto nível. Obri-
gado mais uma vez.

João Batista de Paula, Jornalista e escritor. Itabuna 
– Bahia. 

Poder de investigação

Curso discutirá 
responsabilidade 
civil na medicina

Na tentativa de evitar a aprovação de lei que 
limita o poder de investigação de promotores contra 
políticos, a cúpula do Ministério Público de São Pau-
lo, a associação paulista de promotores e o PSDB 
negociam a apresentação de um projeto alternativo, 
que cria regras para conter abusos da instituição 
nas apurações sobre autoridades. A iniciativa é uma 
resposta à proposta de emenda constitucional (PEC) 
do deputado estadual Campos Machado (PTB), que 
concentra no procurador-geral de Justiça as investi-
gações de improbidade contra.

Operadores do Direito e profissionais da saú-
de vão discutir sobre a responsabilidade civil na 
área médica durante curso organizado pela Escola 
Paulista da Magistratura entre os dias 4 de setem-
bro e 6 de novembro em São Paulo. A coordenação 
é dos desembargadores Ênio Santarelli Zuliani e 
Fernando Antonio Maia da Cunha.

O curso Extensão Universitária Responsabi-
lidade Civil na Área Médica tem o apoio da Aca-
demia Paulista dos Magistrados (APM), da As-
sociação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e da 
Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) e 
foi desenvolvido para magistrados, promotores de 
Justiça, defensores públicos, profissionais da área 
jurídica, médicos, servidores do Tribunal de Jus-
tiça e da Justiça Militar e servidores da saúde em 
geral, com formação superior.
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A Constituição Federal de 1988, é sem 
dúvida um marco democrático na histó-
ria do nosso país, em seu bojo assevera 
em seu artigo 1º, inciso III, a dignidade 
da pessoa humana, como fundamento da 
República, sendo assim princípio basilar 
de nossa ordem constitucional, e, por con-
seguinte elemento norteador de toda a 
atividade legislativa infraconstitucional, 
servindo também de parâmetro para a 
interpretação e aplicação do Direito Bra-
sileiro. 

Como corolário desse princípio, te-
mos na magna carta, a existência de um 
núcleo rígido de normas, alteráveis nem 
mesmo por emenda constitucional, que 
tem por escopo garantir a todo aquele que 
permanecem em nossa nação Direitos e 
Garantias Fundamentais, previstos no 
artigo 5º da CF. Estas garantias visam, 
sobretudoproteger o todos os brasileiros 
e estrangeiros residentes no país, de ar-
bitrariedades estatais, resguardando as 
características democráticas da nação, 
bem como trazendo elementos que efeti-
vem, sobretudo a liberdade (de ir e vir , 
religiosa , de manifestação, política etc.). 

No entanto, vê-se que há uma ten-
dência cada vez maior no direito penal 
e processual penal nacional e alienígena 
(acompanhando a Teoria do Direito Pe-
nal do Inimigo), de que haja uma mitiga-
ção das garantias fundamentais em prol 
da “segurança coletiva” e do combate à 
impunidade.Têm-se no senso comum, a 
errônea crença de que toda medida desti-
nada a esse fim seria benéfica não impor-
tando de que tipo fosse, seja a mais cruel, 
a mais injusta ou mais absurda que pare-
ça ser. A mola propulsora dessa tendên-
cia, como amplo apoio popular, diga-se de 
passagem, é um sentimento tão comum 
a todos nós seres humanos, ele se chama 
medo. 

O medo ao longo da história serviu 
como legitimador de atrocidades nada 
louváveis, no século passado o surgi-
mento e apoio do nazismo, e de suas 
cruéis diretrizes, se fundou na cren-
ça de que a segregação e extermínio de 
Judeus,Ciganos,Comunistas, deficientes 
(mentais e físicos), dentre outros, seria 
a solução para o renascimento de uma 
nação alemã forte. O medo da miséria, 
da humilhação sofrida após a 1 º guerra 
mundial deu o apoio popular que neces-
sitava o partido nazista para por em prá-
ticas sua política ditatorial e desumana. 

Nos tempos atuais temos como exem-
plo o que aconteceu e acontece com os 
EUA. O medo do terrorismo da população 
americana, deu a legitimidade que o Go-

verno Bush executasse sua famigerada 
“Guerra ao Terror”, que resultou na mor-
te de centenas de milhares de inocentes 
iraquianos e afegãos.

No tocante ao cenário nacional, a vio-
lência urbana crescente, faz com que todo 
cidadão brasileiro tenha um constante 
medo. Medo de ser assaltado, furtado, 
ou morto no ônibus, na rua, no traba-
lho, ou mesmo na sua própria casa. Esse 
medo faz com cresça na concepção popu-
lar, a ideia de que leis que mitiguem a 
presunção de inocência, direitos do pre-
so, ou que reduzam a maioridade penal, 
seriam benéficas e combateriam a crimi-
nalidade. Nada mais inverídico,pois, na 
verdade dos fatos tais tipos de políticas 
só servem como instauração de medidas 
autoritárias, ditatoriais, e além do mais 
tem como resultado a perniciosa mitiga-
ção dos direitos e garantias fundamen-
tais. As tão faladas políticas de combate 
à violência ensejam a ofensa de garantias 
como o princípio da presunção de inocên-
cia, o devido processo legal, ampla defesa 
e contraditório. O estado em si já é forte 
demais perante ao indivíduo, face ao seu 
poder de punir e as instituições que tem 
ao seu favor (Ministério Público e Polícia, 
por exemplo), o uso do medo para que 
ocorra nas palavras no eminente Dou-
tor Luiz Flávio Gomes a “datenização do 
Direito Penal”¹, é senão uma afronta ao 
estado democrático. Resulta apenas no 
combate às consequências da violência, 
gerando um ciclo vicioso de carcerização, 
reincidência e mais criminalidade. 

O combate à violência se dá através 
da atuação de políticas públicas em suas 
causas, sobretudo a falta de educação (e 
educação de qualidade), falta de empre-
gos formais, poucas oportunidades para 
os jovens, desestruturação familiar e etc. 

Enfim vê-se que o fortalecimento dos 
direitos fundamentais (individuais e so-
ciais) são os verdadeiros meios de obten-
ção da tão sonhada Paz Social. A política 
do medo, presta um desserviço à socieda-
de como um todo, o uso do medo é senão 
uma fase de involução nos direitos huma-
nos e garantias fundamentais , que nada 
tem acrescentar ao nosso país. 

1 GOMES, Luiz Flávio. O espetáculo 
do populismo penal midiático. Jus Navi-
gandi, Teresina, ano 17, n. 3283, 27 jun. 
2012. Disponível <http://jus.com.br/revis-
ta/texto/22115>. Acesso em: 23 jul. 2012.

Por Advisson Lisboa de Araújo. 
Graduando em Direito da UNIME. Itabuna – Bahia.

Email: advisson_lisboa@hotmail.com

ARTIGO

O “medo” como elemento 
ensejador da mitigação dos direitos 
e garantias fundamentais

Mais uma vez, a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) adiou a 
votação de projeto de lei do Senado (PLS 
74/2010) que estabelece regras gerais para 
concursos públicos realizados pela União. 
Pedido de vista coletiva foi motivado por 
divergências em torno da obrigatoriedade 
de órgãos do governo federal nomearem 
ou contratarem os candidatos aprovados 
dentro do número de vagas previstos no 
edital e no prazo de validade do concurso. 

Questionamento sobre o alcance do 
direito a nomeação dos aprovados foi 
levantado pelo senador Aloysio Nunes 
(foto) PSDB-SP. O parlamentar ponde-
rou se esta obrigação persistiria na hi-
pótese de faltar recursos orçamentários 
para contratação ou de mudança na polí-
tica de governo, que, por meio de reforma 
administrativa, julgasse desnecessária a 
criação dos cargos previstos no concurso. 

Na mesma linha de argumentação de 
Aloysio, o senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB) julgou inoportuno a mudança 
do pólo de interesse ativo do concurso. 

- O interesse que deve prevalecer é 
o da administração, jamais o do concur-
so - sustentou, ressalvando, entretanto, 

a necessidade de se estabelecerem regras 
claras que também respeitem as circuns-
tâncias dos candidatos. 

Solução - Depois de defender um 
maior amadurecimento da discussão, 
Cássio sugeriu uma solução mediana ao 
relator do PLS 74/2010, senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB-DF). Em vez de garan-
tir a nomeação de todos os aprovados nas 
vagas previstas, este direito ficaria restri-
to àqueles já convocados para o curso de 
formação. 

Rollemberg esclareceu que a medida 
proposta em seu parecer está amparada 
em jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que reconhece o direito 
subjetivo dos aprovados a nomeação nas 
vagas oferecidas no edital e dentro da va-
lidade do concurso. 

Uma das principais inovações contidas 
no substitutivo ao PLS 74/2010 é proibir 
a realização de concurso público para for-
mação de cadastro de reserva no serviço 
público federal. A proposta impede ainda a 
“oferta simbólica de vagas”, definida como 
a abertura de concurso com número de va-
gas inferior a 5% dos postos já existentes 
no cargo ou emprego público federal. 

CCJ volta a adiar votação 
sobre regras gerais para 

concursos públicos

Recuperação judicial
A União poderá contestar planos de 

recuperação judicial de empresas que 
não apresentarem certidões de regu-
laridade fiscal, as chamadas Certidões 
Negativas de Débito (CND). A decisão, 
unânime, foi proferida pela 3ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça. Foi 

a primeira vez que a Corte analisou a 
questão. Segundo advogados da área 
falimentar, o STJ definiu uma questão 
preliminar fundamental para se discu-
tir a própria obrigação da empresa que 
pede a recuperação judicial de compro-
var que está em dia com o Fisco.

INAUGURAÇÃO

Será inaugurado, nesta sexta-feira, 
o Juizado Especial do Aeroporto, nas de-
pendências do Aeroporto Internacional 
Deputado Luís Eduardo Magalhães, em 
Salvador. O juizado foi instituído pelo TJ/
BA por meio do decreto 373/13. 

O Juizado é uma extensão do 2º JEC 
de Defesa do Consumidor e vai atender 
exclusivamente às demandas decorren-
tes da prestação do serviço aéreo, como 
cancelamento ou atraso de voos e ex-
travio ou danos de bagagens. Será lan-
çada também a cartilha do passageiro, 
disponibilizada em Inglês, Espanhol e 
Português. 

Pelo mesmo dispositivo, foi criado o 
Juizado Especial do Torcedor, extensão 
do 1º JECrim de Nazaré, a ser instalado 
nas dependências da Arena Fonte Nova 

ou entornos para apreciar conflitos dire-
tamente decorrentes da Copa das Confe-
derações.

Os dois juizados vão funcionar com 
equipes compostas por juízes de Direito, 
juízes leigos, supervisores, atendentes ju-
diciários, atendentes de recepção, conci-
liadores, digitadores, secretários, oficiais 
de Justiça e estagiários de Direito. 

Crianças e adolescentes - Para ga-
rantir a proteção das crianças e dos 
adolescentes presentes no evento, a 
vara da Infância e da Juventude de Sal-
vador vai atuar com grupo de agentes 
de proteção. O espaço de atendimento 
será dentro da Arena Fonte Nova e o 
trabalho será articulado com órgãos de 
proteção dos direitos da criança e do 
adolescente.

TJ/BA inaugura Juizado 
Especial do Aeroporto
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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
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- Cadeira erótica
- Tv a Cabo

Domingo à Quinta

BR 101, Km 507, Tel. 3211 8020
Itabuna – Bahia.
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HORAS

O consultor de marketing jurídico 
Alexandre Motta e o advogado Lucas dos 
Santos Fariam, lançaram o livro “Ma-
rketing Jurídico – Os dois lados da mo-
eda”.  A obra mostra que, na advocacia 
moderna, o sucesso do escritório depende 
de uma gestão de marketing. Além disso, 
convida o leitor a fazer uma reflexão das 
ferramentas que podem ajudar o escritó-
rio a ser bem sucedido.

  O livro ultrapassa os ensinamen-
tos teóricos e mostra o modo de implantar 
as ações de marketing, mostrando o pas-
so a passo de como lucrar com o escritório 
e como utilizar as ferramentas possíveis 
do marketing jurídico.

 A primeira parte da obra é reflexiva. 
Traz aos leitores pensamentos sobre a 
profissão e carreira, além de mostrar por-
que é necessária a mudança para o su-
cesso. Apresenta também caminhos que 
o advogado deve seguir para conquistar 
resultados consistentes, desviando-se dos 
erros.  “É um livro que mostra a dicoto-
mia e opinião entre consultor e advogado, 
teoria e prática, ética e lucro, realidade e 

ilusão do mercado atual”, explica Alexan-
dre Motta.

 Na segunda parte, os autores res-
saltam a importância de uma estratégia 
de marketing, mesmo com as limitações 
existentes na regulamentação, alinhando 
o passo a passo com artigos do Código de 
Ética e Disciplina da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) e dos Tribunais de 
Ética e disciplina (TED). “Saímos dos en-
sinamentos apenas teóricos e mostramos 

o modo exato de como implementar cada 
ação de marketing. Não é para menos que 
o subtítulo do livro é ‘Guia prático e ético 
de como tornar sua advocacia rentável”, 
completa Motta.

Jurema Cintra assume presidência 
em Comissão da OAB-Bahia

Em uma solenidade de posse realizada na úl-
tima segunda-feira (17/06), em Salvador, marcou 
a assunção da advogada de Itabuna, Jurema Cin-
tra Barreto (foto), à presidência da Comissão Es-
tadual de Diversidade Sexual e Enfrentamento à 
Homofobia da OAB – Seção Bahia. Também vice-
-presidente da OAB – Subseção Itabuna, Jurema 
falou sobre a importância da confiança deposita-
da. A posse foi as 18 horas, na sede da OAB, no 
bairro Piedade em Salvador.

“Doutor Luiz Viana nos confiou esta missão, 
fruto do nosso trabalho na luta pelos direitos huma-
nos, por um mundo sem homofobia, sem sexismo. 
Uma luta coletiva e que a OAB-Bahia agora tam-
bém abraça com toda força. A equipe é muito coesa e 
tenho certeza que teremos muito trabalho à frente”, 
declarou Jurema Cintra.

Jovem profissional, Jurema Cintra iniciou sua 
atuação na área dos direitos humanos como as-
sessora jurídica do Grupo Humanus (Grupo Gay 
de Itabuna), função que exerce até hoje. Jurema 
também coordena diversos projetos voltados para 
a área de direitos humanos e HIV.

Com a atuação na Comissão da OAB Seccional 
Bahia, Jurema espera voltar os olhares a socieda-
de para o “câncer” da homofobia e mostrar que o 
direito deve sempre atuar em defesa das liberda-
des. A Comissão também tem caráter consultivo, 
assessorando a diretoria estadual nas matérias 
especificas da área de direitos e diversidade sexu-
al e desenvolverá ações de formação continuada 
para os profissionais e acadêmicos de direito nes-
ta temática tão recente dentro da secular cultura 
jurídica.

OAB BAHIA



Por 218 votos a favor e 115 contra, a 
Câmara de Deputados rejeitou na quar-
ta-feira (12/6) o Projeto de Lei Comple-
mentar 266/13, do Senado, que estabele-
ce novas regras para a distribuição dos 
recursos do FPE (Fundo de Participação 
dos Estados). Para aprovar a proposta, 
seriam necessários 257 votos, mas foram 
apenas 218 favoráveis. O texto será ar-
quivado.

Com esse resultado, a polêmica sobre 
o novo rateio do fundo continua, pois o 
prazo final estendido pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal) para resolver a ques-
tão acaba no dia 23 de junho.

A votação da proposta foi marcada 
pelo racha que colocou em lados opostos 
a bancada no Nordeste e as bancadas do 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

O presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, disse que uma das possí-
veis alternativas será pedir mais tempo ao 
STF. Ele afirmou que vai conversar com os 
líderes partidários, com o governo e com o 

Senado para discutir o que será feito.
O líder do PSB, deputado Beto Al-

buquerque (RS), defendeu a rejeição do 
projeto. Ele disse que muitos estados 
prejudicados pela Lei Kandir não foram 
compensados. “Não dá para achar que é 
tirando recursos de um estado que se vai 
ajudar o outro”, criticou.

Albuquerque disse que o Judiciário 
pode garantir mais prazo ao Congresso 
e, assim, minimizar os prejuízos. “A cri-
se para vencer o prazo pode ser resolvida 
por mais prazo pelo Supremo ou, efetiva-
mente, o governo federal pode encontrar 
uma solução”, disse.

Não é o que defende o líder do PT, 
deputado José Guimarães (CE). Ele afir-
mou que a derrota foi “uma decisão burra 
da Câmara” porque vai abrir espaço para 
que o Supremo defina os novos critérios 
de repasse. “A Casa fica o tempo todo fa-
lando de judicialização e se ‘autojudicia-
liza’ ao deixar decisões como essa para o 
Supremo”, disse. (Agência Brasil).
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Câmara rejeita projeto que 
define regras para Fundo de 

Participação dos Estados

FILOSOFIA DO DIREITO E ECA
1- A hermenêutica aplicada ao direito 

formula diversos modos de interpre-
tação das leis. A interpretação que 
leva em consideração principalmen-
te os objetivos para os quais um di-
ploma legal foi criado é chamada de

a) interpretação restritiva, por levar 
em conta apenas os objetivos da lei, 
ignorando sua estrutura gramatical.

b) interpretação extensiva, por aumen-
tar o conteúdo de significado das 
sentenças com seus objetivos histo-
ricamente determinados.

c) interpretação autêntica, pois ape-
nas as finalidades da lei podem dar 
autenticidade à interpretação.

d) interpretação teleológica, pois o sen-
tido da lei deve ser considerado à luz 
de seus objetivos.

   
2- “Manter os próprios compromissos 

não constitui dever de virtude, mas 
dever de direito, a cujo cumprimen-
to pode-se ser forçado. Mas prosse-
gue sendo uma ação virtuosa (uma 
demonstração de virtude) fazê-lo 
mesmo quando nenhuma coerção 
possa ser aplicada. A doutrina do 
direito e a doutrina da virtude não 
são, consequentemente, distingui-
das tanto por seus diferentes de-
veres, como pela diferença em sua 
legislação, a qual relaciona um mo-
tivo ou outro com a lei”. Pelo trecho 
acima podemos inferir que Kant es-
tabelece uma relação entre o direito 
e a moral. A esse respeito, assinale a 
afirmativa correta.

a) O direito e a moral são idênticos, 
tanto na forma como no conteúdo 
prescritivo. Assim, toda ação con-
trária à moralidade das normas ju-
rídicas é também uma violação da 
ordem jurídica.

b) A conduta moral refere-se à vontade 
interna do sujeito, enquanto o direi-
to é imposto por uma ação exterior 
e se concretiza no seu cumprimento, 
ainda que as razões da obediência 
do sujeito não sejam morais.

c) A coerção, tanto no direito quanto 
na moral, é um elemento determi-
nante. É na possibilidade de impor-
-se pela força, independentemente 
da vontade, que o direito e a moral 
regulam a liberdade.

d) Direito e moral são absolutamente dis-
tintos. Consequentemente, cumprir a 

lei, ainda que espontaneamente, não é 
demonstração de virtude moral.

3- Acerca da colocação da criança ou do 
adolescente em família substituta 
na modalidade adoção, assinale a 
afirmativa correta.

a) A adoção extingue os vínculos preté-
ritos entre o adotado e a família an-
terior, porém, excepcionalmente, no 
caso de falecimento dos adotantes, o 
poder familiar dos pais naturais po-
derá ser restabelecido, se atender ao 
melhor interesse do menor.

b) A adoção produz os seus efeitos a 
partir do trânsito em julgado da 
sentença declaratória do estado de 
filiação, porém, se o adotante vier a 
falecer no curso do procedimento os 
efeitos retroagirão à data do óbito.

c) A adoção depende do consentimen-
to do adotando, se maior de 12 anos 
de idade, e dos pais do adotando ou 
do representante legal deste ou do 
guardião legal ou de fato, na falta 
dos primeiros.

d) A adoção produz os seus efeitos a 
partir do trânsito em julgado da sen-
tença constitutiva, porém, se o ado-
tante vier a falecer após inequívoca 
manifestação de vontade no curso 
do procedimento, os efeitos retroagi-
rão à data do óbito.

4- Com relação à internação, observado 
o que prevê o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, assinale a afirmati-
va correta.

a) Deve obedecer ao período determi-
nado de um ano e meio, prorrogável 
por igual período, para atos infra-
cionais praticados com emprego de 
violência.

b) Deve obedecer ao período determi-
nado de um ano, prorrogável por 
igual período, para atos infracionais 
praticados sem emprego de violên-
cia.

c) Não comporta período determinado 
e não pode ultrapassar o máximo de 
três anos, independente do emprego 
ou não de violência no ato infracio-
nal praticado.

d) Não pode ultrapassar o período má-
ximo de três anos, quando o adoles-
cente deverá ser colocado em liber-
dade com o dever de reparar o dano 
no caso de ato infracional com refle-
xos patrimoniais.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DO MêS DE MAIO DE 2013  -  1- B; 2- D; 3- B E 4-B.

Taxa de esgoto
As concessionárias de saneamento 

básico venceram uma importante dis-
cussão no Superior Tribunal de Justi-
ça. Por maioria de votos, a 1ª Seção da 
Corte decidiu que as empresas podem 
cobrar a tarifa de esgoto dos consumi-
dores mesmo que não prestem inte-

gralmente o serviço de saneamento. Ou 
seja, a coleta, retirada, tratamento e 
despejo adequado do esgoto. A questão 
foi definida em recurso repetitivo. Des-
sa forma, servirá de orientação para os 
Tribunais de Justiça do país na análise 
de casos semelhantes. 



Aprovada em segundo turno na Câ-
mara dos Deputados, por imensa maio-
ria de votos – 347 a favor a apenas 2 con-
tra - a Emenda Constitucional 478/2010 
por meio da qual se pretende alcançar a 
revogação do parágrafo único do artigo 7º 
da Constituição Federal de 1988: São as-
segurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos os direitos previstos nos inci-
sos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, 
XXI e XXIV, bem como a sua integração 
à previdência social.

A PEC, que agora segue para vota-
ção ao Senado Federal, tem por objetivo 
adequar o tratamento legal conferido 
aos trabalhadores domésticos nos ter-
mos da Convenção Internacional do Tra-
balho 189, aprovada em junho de 2011 
pela Organização Internacional do Tra-
balho, da qual o Brasil participa como 
país membro e signatário. Esta adequa-
ção é necessária na medida em que em 
nosso país os trabalhadores domésticos 
não são tutelados, como os demais tra-
balhadores, pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, e sim pela lei 5.859/72 e 
decretos 71.885/73 e 3.361/00.

Na prática isto significa que se pre-
tende é assegurar aos trabalhadores 
domésticos direitos tais como o recebi-
mento de horas extras (consideradas a 
jornada padrão de 8 horas diárias e 44 
horas semanais), adicional pelo traba-
lho noturno (considerado, para os tra-
balhadores urbanos, o realizado entre 
22h00min e 5h00min), salário-família, 
Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço, seguro-desemprego, benefício por 
acidente de trabalho, adicional de peri-
culosidade ou insalubridade.

Como toda alteração legal, faz-se 
necessário refletir sobre suas consequ-
ências. Se de um lado se reconhece por 
justo conferir aos empregados domés-
ticos os direitos já assegurados aos de-
mais trabalhadores, de outro lado temo 
pela perda de significativo número de 
postos de trabalho.

Diferentemente do trabalhador 
empregado em empresa, o trabalha-
dor doméstico exerce suas funções em 
favor de uma família, no ambiente da 
residência, tendo no exercício de suas 
funções características muito próprias e 
diferenciadas. Por exemplo, dificilmen-
te há controle efetivo de sua jornada, 
pois muito mais importa ao empregador 
a realização das tarefas do que o tempo 
de sua realização. Ainda, muitas são os 
empregados domésticos que permane-
cem sozinhos na residência enquanto 

seus patrões encontram-se trabalhando 
ou exercendo suas atividades externas.

Nada obstante a certeza de que 
os trabalhadores domésticos merecem 
a tutela da lei, conservo quase igual 
certeza de que muitos poderão perder 
seus empregos e justifico minha com-
preensão. Por integrar o orçamento do-
méstico, muitas famílias já não contam 
com empregados domésticos e optam 
por contratar diaristas, o fazendo na 
intenção de justamente não configu-
rar o vínculo empregatício e responder 
pelas obrigações trabalhistas – aler-
tando-se ao fato de que há compreen-
são jurisprudencial predominante no 
sentido de que se a diarista trabalhar 
mais de duas vezes por semana já se 
configura o vínculo (sem embargos das 
compreensões minoritárias no sentido 
de que já se caracteriza o vínculo com 
labor exercido duas vezes por semana).

Se muitas famílias já se utilizam 
deste expediente, penso que muitas ou-
tras também o farão em razão do con-
siderável aumento dos encargos traba-
lhistas, pois o impacto no orçamento 
doméstico será por demais significa-
tivo, muitas vezes a ponto de inviabi-
lizar a continuidade do emprego e até 
mesmo de incentivar a informalidade.

Perderão muitos empregados do-
mésticos postos de trabalho? Preferirão 
patrões e empregados assumir o risco 
da informalidade? Estas conquistas dos 
empregados domésticos são, de fato, 
conquistas práticas para toda catego-
ria? No fim das contas, haverá benefício 
ou prejuízo? Estas são apenas algumas 
de muitas questões que só com o passar 
do tempo e teremos as respostas, caben-
do-nos por ora, aguardar seja concluído 
o trâmite legislativo e refletir sobre um 
futuro não tão distante.

Em minha particular opinião – gos-
taria muito de estar equivocado e res-
peito opiniões outras – o tiro sairá pela 
culatra, pois de nada adianta aquilatar 
o rol de direitos de quem não os pode-
rá gozar diante da provável perda do 
emprego ou não contratação. Salvo ex-
ceções, minha triste expectativa segue 
no sentido de prejuízo à grande maio-
ria dos empregados domésticos que, 
repito, em razão da evidente oneração, 
perderão seus postos de trabalho.
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“A emenda constitucional que cria qua-
tro Tribunais Regionais Federais (TRFs) é 
um exemplo pronto, e agora acabado, do 
amadorismo com que membros do Legis-
lativo e do Judiciário tratam a adminis-
tração da Justiça no país”, afirma o jornal 
Folha de S.Paulo, em editorial. O jornal 
relembra que uma semana depois de sua 
promulgação pelo Congresso, ainda são 
incertos os custos embutidos na proposta. 

“Escandaloso por si só, o descaso com os 
cofres públicos é ainda mais deplorável 
porque nem sequer há evidências de que 
os quatro novos TRFs sejam necessários”, 
diz o jornal. Para a Folha, “é difícil evitar 
a conclusão de que os novos TRFs aten-
dem sobretudo aos interesses dos próprios 
juízes, que terão facilitadas suas promo-
ções, e dos políticos, que os ostentarão 
como conquista”.

Interesses próprios

Por Fernando Borges Vieira. 
Sócio sênior responsável pela área Trabalhista do 

escritório Manhães Moreira Advogados Associados. 
São Paulo – São Paulo.

Os novos direitos dos 
trabalhadores domésticos: 
um tiro pela culatra?

Direito do Trabalho

O Ministério Público estadual é par-
te legítima para atuar perante tribunais 
superiores. A decisão foi tomada na quar-
ta-feira (12/6) pela 1ª Seção do Superior 
Tribunal de Justiça e reforça recente mu-
dança de jurisprudência, que até então 
reservava a competência para atuar nas 
cortes superiores ao Ministério Público 
Federal.

O entendimento fixado é o de que o 
Ministério Público dos estados não está 
vinculado nem subordinado, nos planos 
processual, administrativo ou institu-
cional, à chefia do Ministério Público da 
União. Esse fato lhe confere ampla possi-
bilidade de postular, de forma autônoma, 
perante o Superior Tribunal de Justiça. 
No julgamento, ficou vencido apenas o 
ministro Benedito Gonçalves, que não 
reconhecia a legitimidade o MP estadual.

O relator do processo, ministro Mau-
ro Campbell Marques, sustentou que não 
permitir que o Ministério Público estadual 
atue perante o Superior Tribunal de Jus-
tiça significa vedar ao órgão o acesso à ju-
risdição à corte superior, criar espécie de 
subordinação hierárquica absolutamente 
inexistente, cercear a autonomia do MP 
Estadual e violar o princípio federativo.

A decisão acompanha a jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal e o en-
tendimento fixado pelo próprio Ministé-
rio Público Federal, em 2009, em decisão 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Na ocasião, o ex-procurador-geral da Re-
pública Cláudio Fonteles reconheceu ex-
pressamente, em seu voto, a legitimidade 
do Ministério Público do Distrito Federal 

e dos estados “não só à titulação da pro-
vocação recursal das instâncias excepcio-
nais — especial e extraordinária —, como 
à titulação dos recursos que signifiquem 
desdobramentos possíveis à definição da 
provocação originária”.

A legitimidade para atuar no STJ e 
no STF é causa histórica de atrito entre o 
MP estadual e o MP federal. A evolução 
na jurisprudência dos dois tribunais é re-
cente. Tanto que estão na pauta da Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justi-
ça recursos, de relatoria do ministro Ari 
Pargendler, nos quais o Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro contesta decisões da 
3ª Seção do tribunal, que não admitiu sua 
atuação.

No Supremo, a matéria foi definida 
em recurso que discute o poder do Minis-
tério Público de conduzir investigações 
penais. O tema principal ainda não foi de-
finido pelo Supremo, mas em questão de 
ordem o plenário decidiu que a atuação 
do MP estadual é perfeitamente legítima. 
Com base em voto do ministro Cezar Pe-
luso, hoje aposentado, o tribunal afirmou 
que nas hipóteses que o Ministério Públi-
co Federal figurar como parte no proces-
so, por qualquer dos seus ramos, somente 
o procurador-geral da República poderia 
oficiar perante o Supremo.

Mas o Plenário também fixou que, 
nos demais casos, o Ministério Público 
Federal exerceria a função de fiscal da lei 
e, nessa última condição, a sua manifes-
tação não poderia preexcluir a das par-
tes, inclusive no caso do MP estadual, sob 
pena de ofensa ao contraditório.

MP estadual pode atuar 
em tribunais superiores

Carta de Brasília: 
Constituição deve assegurar 

direitos do investigado

Brasília – Ao divulgar a Carta 
de Brasília na quarta-feira (12), no 
encerramento do Seminário 25 anos 
da Constituição Federal de 1988 – 
uma homenagem da advocacia, o 
Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) propôs a 
inclusão de um novo inciso no artigo 
5º na Carta Magna para assegurar 
o direito dos investigados, em qual-
quer procedimento investigatório, 
de apresentar razões, assistido por 

advogado. “Não há espaço no Esta-
do Democrático de Direito para pro-
cedimentos estatais inquisitoriais. 
Por isso, é proposto o aprimoramen-
to do devido processo legal”, diz o 
documento, ao sugerir a inserção do 
novo dispositivo. Por indicação do 
presidente nacional da OAB, Mar-
cus Vinicius Furtado, a carta foi lida 
ao final do evento pelo presidente da 
Seccional da OAB de Alagoas, Thia-
go Bomfim.

DECISÕES



Direito
Imobiliário

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduando em Direito Público e Privado; Mem-
bro-Idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Le-
tras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e autor do livro “Breves 

Análises Jurídicas” (Direitos Editora). Itabuna – Bahia.
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1- Comprei meu apartamento 
na planta e quando de sua cons-
trução perguntei ao engenheiro 
responsável se o edifício teria 
extintor e ele me disse que não 
seria necessário, pois o prédio 
era pequeno e com apenas 12 
apartamentos, mas com as tra-
gédias que tem acontecido pelo 
país fiquei com medo e pergun-
tei a síndica e ela falou que não 
teria dinheiro para comprá-los. 
É obrigação o condomínio ter ex-
tintores? Maria Silva.

As tragédias, seja de qual nature-
za for, nos fazem despertar para situ-
ações que normalmente no dia a dia 
passam despercebidas, e a tragédia 
ocorrida na cidade de Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul nos despertou 
para a questão e cuidados que deve-
mos ter para evitar incêndios.

Quando cobrou da síndica a ins-
talação de extintores em seu prédio 
você usou um dos seus direitos de 
condômina, que é morar em um edi-
fício com segurança.

Quanto à observação que lhe fora 
feita pelo engenheiro que construiu 
o seu edifício, está completamen-
te equivocada, pois ainda que fosse 
um prédio com 2 ou 3 apartamentos, 
seria necessário a instalação de tal 
equipamento. Ou seja, com relação à 
questão da obrigação do condominio 
possuir extintores, a mesma existe e 
deve ser cumprida, sob pena, inlcusi-

ve, de interdição parcial da edificação 
pelo Corpo de Bombeiros e outros ór-
gãos fiscalizadores do poder público. 
Além disso, os extintores devem ser 
instalados e sua troca deve acontecer 
periodicamente.

Sugiro então para fazer frente à 
falta de caixa que a síndica alega, 
que seja cobrada uma taxa extra. O 
que não se pode é descumprir normas 
de segurança e nem a lei vigente, sob 
o risco de o prejuízo ser ainda maior.

2- Acabei de comprar um 
apartamento em um prédio anti-
go e ele precisa de reformas es-
truturais. Quais os cuidados que 
devo tomar para não descumprir 
a lei? Rodrigo Carvalho.

Primeiro aconselho a dar uma 
lida na Convenção/Regulamento in-
terno do seu condomínio, que são ins-
trumentos norteadores de posturas e 
atitudes legais condominiais. Além 
disso, acredito também ser necessá-
rio a procura de um engenheirocapaz 
de analisar se as intervenções que 
você deseja são possíveis estrutural-
mente de serem realizadas com mar-
gem absoluta de segurança.

Ademais, não se esquecer de 
providenciar junto à prefeitura de 
sua cidadeas licenças necessárias 
a reforma/construção, sob o risco 
de interdição. Bem como respeitar 
os horários que os operários podem 
trabalhar.

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Condominial para Dr. 
Vercil Rodrigues, encaminhar para os E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br,  

jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com

CONSULTA CONDOMINIAL

A Comissão de Constituição e Justi-
ça do Senado aprovou nesta quarta-feira 
(12/6) projeto do senador Cristovam Bu-
arque (PDT-DF) que estabelece a obriga-
toriedade de os cartórios respeitarem os 
prenomes escolhidos pelos indígenas no 
momento do registro das crianças. O pro-
jeto retira dos oficiais de cartório, neste 
caso, o direito que eles têm por lei de se 
recusarem a registrar uma criança com 
nome que considere vexatório ou com 
risco de expor o portador ao ridículo no 
futuro.

 “O tratamento legal dispensado aos 
índios deve ser diferenciado em razão 
de sua cultura, que acentua valores da 
natureza e os aplica aos nomes dos fi-
lhos. A etnia também conta, pois é hon-
ra entre índios atribuir ao filho o nome 
de um antepassado”, justifica o senador 
no projeto.

Cristovam Buarque diz que muitos 
dos nomes indígenas acabaram sendo 

assimilados de maneira definitiva pela 
cultura brasileira. É o caso dos nomes 
femininos de Andiara, Iara e Moema, ou 
dos masculinos de Ubirajara, Tabajara 
ou Irapuã.

O senador alega que, apesar disso, 
há outros nomes menos conhecidos e 
que, por terem pronúncia difícil, podem 
ser barrados nos cartórios. São os casos 
de Kraó, Aaem, Sassanaam e Murusuru. 
“Esses nomes têm valor especial para os 
integrantes do grupo ou da etnia, e não 
deve a lei proibi-los, como faz relativa-
mente às pessoas de cultura não índia”, 
diz a justificativa do projeto.

O projeto foi aprovado anteriormente 
na Comissão de Direitos Humanos, onde 
recebeu uma emenda de redação. Na 
CCJ, a matéria recebeu apoio do relator, 
senador Acir Gurgacz (PDT-RO). A maté-
ria segue para a Câmara dos Deputados, 
exceto se houver recurso para análise do 
plenário do Senado.

Aprovado projeto 
que obriga cartórios a 

respeitarem nomes indígenas
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A juíza federal Maria Servini de 
Cubría declarou inconstitucional os 
pontos principais da reforma do Conse-
lho da Magistratura, lei da presidente 
argentina, Cristina Kirchner, aprova-
da em maio passado no Parlamento. 
A reforma do Conselho determinava a 

eleição de seus integrantes pelo voto 
popular. A juíza declarou que considera 
que a eleição “é totalmente incompatí-
vel com a necessária independência po-
lítica que todo magistrado deve ter”. A 
expectativa é a de que o governo recor-
ra da decisão. 

O tribunal de apelações de Paris re-
jeitou na quarta-feira (12/6) um recurso 
do Twitter e confirmou que a empresa 
tem a obrigação de divulgar informações 
relativas a autores de mensagens racis-

tas ou antissemitas a cinco associações 
antirracistas. O tribunal constatou que 
o Twitter não repassou as informações e 
não justificou o motivo de uma eventual 
impossibilidade de entregar os dados. 

Judiciário argentino

Divulgação de informações

DIREITO INTERNCIONAL

[...] o problema do fundamento dos direitos humanos teve sua solução atual na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. (...) A Declaração Universal dos 
Direitos do Homem pode ser acolhida como a maior prova histórica até hoje dada 
do consensus onminum gentium sobre um determinado sistema de valores. (...) 

Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que 
a humanidade – toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; e podemos, 
finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é 
historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo dado 

objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens [...] 
(Noberto Bobbio)

Em recente decisão, o Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) apontou para a 
irregularidade da terceirização da ativi-
dade de callcenter pelo grupo Claro, que 
possui concessão para explorar serviços 
de telecomunicações. Os argumentos de 
referida decisão, não obstante valiosos, 
parecem, data vênia, equivocados. A alta 
Corte da Justiça do Trabalho considerou 
a terceirização das centrais de telema-
rketing da empresa irregular.

A Emenda Constitucional n° 8, de 
1995, abriu o espaço para a exploração de 
referido serviço através de concessões do 
Estado, sendo que a previsão infraconsti-
tucional se deu através das leis 9.295/95 
e da lei 9472/97, essa última dita lei geral 
de telecomunicações.

Ocorre que telecomunicação tem como 
fundamento transmissão de dados atra-
vés de sinais, meios ópticos, caracteres e 
imagens, e não atendimento de clientes. 
Telecomunicação é estreitar espaços e 
distâncias entre informações através de 
um dos meios acima destacados, enquan-
to o teleatendimento é um serviço especí-
fico de prestação de serviços.

A exploração da telecomunicação se 
dá através da venda de equipamentos, re-
des, comunicação pela via sonora, pela via 
óptica, mas não vende nem negocia servi-
ços de teleatendimento. Esse o equívoco. 
Dizer que aqueles que adquirem serviços 
de comunicação de determinada empresa 
que os vende, ao ligarem para aquela em-
presa ou para um serviço de atendimento 
para reclamar daquilo que adquiriu esta-
riam a se ativar na atividade-fim da em-
presa que vendeu o serviço, a nós parece 
um exagero, com todo respeito.

Se esse raciocínio for correto, teremos 
atendentes de empresas que desenvolvem 
o teleatendimento de companhias aéreas 
transformados em aeronautas ou aerovi-
ários, por exemplo. Isso porque o serviço 
também se dá pelo instituto da concessão, 
pois quem compra um bilhete e tiver qual-

quer problema terá que reclamar através 
de contato telefônico para uma central, 
que nem sempre será operada pela mes-
ma empresa aérea (pois hoje as empresas 
para sobrevivência precisam atuar com 
foco específico na sua atividade), talvez 
por uma empresa de teleatendimento.

E o grande risco é que essa decisão sir-
va de orientação para todas as demais de-
cisões na Justiça do Trabalho. O resultado 
é que empresas de teleatendimento, que 
empregam milhares de pessoas no país 
ficam inseguras sobre essa questão, que 
pode levar a um grande caos no setor de 
telecomunicação. E não só nas teles, como 
também em outros setores, como a ener-
gia elétrica, por exemplo, pois essa decisão 
atinge todas as concessionárias de serviço 
público que têm norma expressa, possibi-
litando de terceirizar em qualquer área.

Convém lembrar que o teleatendi-
mento é uma categoria reconhecida pelo 
Ministério do Trabalho, não só por ser 
organizada através de sindicatos, mas 
reconhecida por Súmulas do próprio TST.

Entendemos e somos absolutamente 
favoráveis a necessidade de igualar di-
reitos de eventuais empregados àqueles 
empregados que eventualmente desen-
volvem o mesmo serviço para o tomador. 
Contudo, com todo respeito, essa é uma 
luta especialmente dos sindicatos, tendo o 
Estado papel relevante em criar políticas 
afirmativas, mas não contrárias à lei, que 
hoje, permite, felizmente ou infelizmente, 
a atuação de telecomunicações em telea-
tendimento, seja pela interpretação con-
forme do texto constitucional, seja pela 
leitura da própria lei. Aqui não há, e diga-
-se novamente, com todo respeito, como di-
zer que telecomunicação e teleatendimen-
to representam a mesma atividade.

Por Ricardo Pereira de Freitas Guimarães. 
Mestre em Direito do Trabalho pela PUC-SP, doutorando 
em Direito do Trabalho pela PUC-SP, professor de Direito e 
Processo do Trabalho da pós-graduação de PUC-SP e sócio 
do escritório Freitas Guimarães Advogados Associados. São 

Paulo – São Paulo.

E-mail:ricardo@freitasguimaraes.com.br

Direito do Trabalho

Terceirização no setor 
de telecomunicação: 
polêmica sem fim

O Conselho Nacional de Justiça 
enviará ao Congresso Nacional nota 
técnica contra aprovação de Proposta 
de Emenda à Constituição 37, que as-
segura às polícias federal e civil dos es-
tados e do Distrito Federal competência 
privativa para apurar infrações penais 
de qualquer natureza. A nota foi apro-
vada por unanimidade pelos conselhei-
ros durante a 171ª Sessão Ordinária, de 
terça-feira (11/6). O documento aponta 
riscos aos princípios do Estado Demo-
crático de Direito que a aprovação da 
PEC 37 poderá acarretar.

O conselheiro Gilberto Martins res-
saltou que, com relação aos crimes co-
muns, apenas 11% das ocorrências são 
convertidas em investigações. “Impedir 
que não apenas o Ministério Público, 
mas outras instituições que têm poder 
de controle no sistema criminal, pos-
sam também investigar, é altamente 
danoso ao sistema de Justiça e à socie-
dade”, afirmou o conselheiro.

Formulada pelo deputado federal 
Lourival Mendes (PT do B-MA), a pro-
posição prevê a alteração do artigo 144 
da Constituição Federal para assegu-
rar somente às polícias a competência 
para conduzir investigações criminais. 
Dessa maneira, o texto afetaria a ti-
tularidade da ação penal reservada ao 
Ministério Público.

“A proposta contida na PEC 37 di-
mensiona e eleva a patamares insus-
tentáveis os poderes da polícia judici-
ária e, como consequência, subestima 

e descarta a capacidade de atuação 
de outros órgãos públicos, como, por 
exemplo, a Receita Federal, sobretudo 
nos crimes tributários; as agências re-
guladoras, sobretudo nos delitos con-
tra as relações de consumo e contra 
a economia popular; os tribunais de 
contas, sobretudo na identificação dos 
crimes contra a administração pública; 
o Banco Central do Brasil, sobretudo 
nos crimes contra o sistema financeiro 
nacional; a Comissão de Valores Mobi-
liários e o Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (Coaf), sobretudo 
nos delitos contra o mercado de valores 
mobiliários, nos crimes financeiros e 
nos crimes de lavagem de bens, entre 
outros. A proposta descompensa todo o 
sistema de controles públicos”, afirma a 
nota técnica.

De acordo com o CNJ, a PEC traria 
inovação altamente lesiva ao interesse 
social e ao exercício da jurisdição. A pro-
posta da nota técnica foi bem recebida 
pelo Plenário. O presidente do CNJ, mi-
nistro Joaquim Barbosa, manifestou-se 
favorável à iniciativa.

Segundo o conselheiro Wellington 
Saraiva, apenas cerca de 8% dos homi-
cídios são apurados atualmente pelas 
polícias. “A PEC 37 aumenta a inefi-
ciência do sistema criminal brasileiro. 
Como podemos dar privatividade para 
apurar os crimes a um órgão que não 
tem condições de investigar em níveis 
adequados?”, argumentou o conselhei-
ro. (Fonte: ASCOM CNJ).

Plenário do CNJ aprova nota 
técnica contra PEC 37



Ainda estão abertas as inscrições do concurso pú-
blico para a contratação de servidores para Procu-
radoria Geral do Estado. Ao todo, são oferecidas 56 
vagas para os cargos de analista e de assistente de 
procuradoria, das quais 5% são destinadas a pessoas 
com deficiência.

As inscrições que são efetuadas exclusivamente 
pela internet, por meio do site da organizadora do con-
curso, a Fundação Carlos Chagas, poderão ser feitas 
até às 14h do dia 28 de junho de 2013.

Para o cargo de analista de procuradoria são ofe-
recidas 20 vagas com atuação nas áreas de “apoio ju-
rídico” - para a qual exige-se do candidato graduação 

em Direito - “apoio calculista”, formação em Ciências 
Contábeis, Economia, Administração, Engenharia ou 
Matemática, e “apoio administrativo”, com graduação 
em qualquer curso superior.

Já o cargo de assistente da procuradoria dispõe de 
36 vagas e é destinado a candidatos com formação de 
nível médio. Para as funções de nível superior a taxa 
de inscrição custará R$ 120,00, e para nível médio, R$ 
70,00. O vencimento mensal para o cargo de analista 
da procuradoria é de R$ 3.592,28 e de assistente (nível 
médio) R$ 1.029,86. A jornada de trabalho para os dois 
cargos será de 40 horas semanais.

Fonte: www.comunicacao.ba.gov.br

O Tribunal de Justiça da Para-
íba promoverá concurso para juiz 
substituto no segundo semestre de 
2013. O Tribunal iniciou a fase pre-
liminar de coleta de informações 
para definição de vagas e contrata-
ção da empresa que irá organizar 
o concurso. Segundo o juiz auxiliar 
da presidência, Antônio Silveira 

Neto, existem 51 vagas para juiz 
no TJ-PB. O magistrado informou 
também que o motivo principal do 
déficit de juizes é a pequena quan-
tidade de aprovados nos certames 
já feitos. De um total de 5.117 ins-
critos, foram aprovados no último 
concurso apenas 24 candidatos. 
Segundo um levantamento preli-

minar, faltam magistrados para as 
comarcas de Alhandra, Belém, Ca-
bedelo, Caiçara, Cajazeiras, Catolé 
do Rocha, Conceição, Guarabira, 
Itaporanga, Mamanguape, Patos, 
Piancó, Pombal, Princesa Isabel, 
Rio Tinto, Santa Rita, São João 
do Rio do Peixe, Sousa, Campina 
Grande e João Pessoa.

O Conselho Nacional de Justi-
ça aprovou na terça-feira (11/06), 
por unanimidade, nota técnica 
contra a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 37/2011, que im-
pede o Ministério Público de con-
duzir investigações. A manifesta-
ção foi proposta pelos conselheiros 
indicados pelo Ministério Público, 
Gilberto Valente e Wellington Sa-
raiva. O documento será encami-
nhado aos Presidentes do Senado, 

Renan Calheiros (PMDB/AL), e 
da Câmara, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB/RN). 

A nota registra que o CNJ é 
cauteloso em manifestações des-
sa natureza, mas optou por enca-
minhar sua posição ao Congresso 
Nacional porque a PEC 37 pode 
trazer inovação altamente lesiva 
ao interesse social e ao exercício 
da jurisdição. O texto registra, 
ainda, que há dúvidas sobre a 

constitucionalidade da proposta. 
Gilberto Martins ressaltou 

que, com relação aos crimes co-
muns, apenas 11% das ocorrên-
cias são convertidas em investi-
gações. Impedir que não apenas 
o Ministério Público, mas outras 
instituições que têm poder de con-
trole no sistema criminal, possam 
também investigar, é altamente 
danoso ao sistema de Justiça e à 
sociedade, afirmou o conselheiro.

36- Tenha sempre presente o advogado 
novo que deve tolerar a verdade da parte ad-
versa da mesma forma que quer seja tolerada 
a verdade de seu cliente.

37- Estudar deve ser uma constante na 
vida do advogado. Quem não o faz, atrasa-se 
em relação à evolução do direito, desatualiza-
-se, inferioriza-se em nível de informação e 
conhecimento. Com razão maior há de se en-
tender assim, se se considerar que o Direito, 
ao contrário da Lei, estática, cristalizada, é 
dinâmico, sempre em movimento, em trans-
formação.

38- Busquem o jovem profissional da ad-
vocacia distinguir sempre entre legalidade e 
legitimidade, entre lei e direito, justiça e in-
justiça. Saiba diferenciar entre estado de di-
reito autoritário, não democrático, ilegítimo, 
portanto.

39- O jovem advogado que, em seu apren-
dizado e falta de familiaridade com as práti-
cas forenses, tende a agir emocionalmente, 
e, como tal, se descontrola, fica à mercê do 
patrono da parte contrária que, percebendo 
sua instabilidade emocional, pode confundi-
-lo com maliciosas provocações. Aconselha-se 
nesse caso a dominar os nervos e agir com se-
renidade.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Concurso para Analista de 
Procuradoria e de Assistente de 
Procuradoria do Estado da Bahia

TJ-PB promove concurso para juiz 

CNJ aprova nota técnica 
contra a PEC 37

O Cespe será a banca organizadora do concur-
so para preenchimento de 20 vagas de Promotor 
de Justiça do Ministério Público do Acre. O con-
trato foi assinado no último dia 8 de abril e a pre-
visão é que o edital seja publicado em 30 dias. A 
admissão do candidato no concurso consistirá em 

sua aprovação em seis etapas: objetiva seletiva, 
prova escrita, investigação social, exame psico-
técnico e de sanidade física e mental, prova oral, 
prova de tribuna e, por último, a avaliação de tí-
tulos. Todas as fases do concurso serão feitas em 
Rio Branco.

Concurso para promotor no Acre

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

1- Actio Communi Dividundo = Ação a fim de 
dividir a coisa comum.

2- Ad Domun = Em casa
3- Ad Instar = À semelhança de, à medida de, à 

maneira de
4-Ad tempus = De modo temporário; por algum 

tempo.
5-Animus adiuvandi = Intenção de ajudar.
6- Animus falsificandi = Intenção de falsificar.
7- Busillis = O ponto inteligível de uma questão.
8- Corpus iuris canonici = Código de direito 

canônico
9- Dominus negoti = Senhor do negócio jurídico
10- Et alli = E outros
11- Ex Lege = De acordo com a lei (diz-se das 

custas)
12-Facies = Forma exterior
13- Fraus legis = raude à lei.
14- In = Em
15- Ius variandi = Direito de mudar.

               CONCURSOS PELO BRASIL
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Brasília – O presidente na-
cional da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), Marcus 
Vinicius Furtado (foto), enviou 
ofícios aos líderes partidários 
da Câmara e do Senado solici-
tando que seja incluído no texto 
constitucional, especialmente 
por ocasião das discussões acer-
ca da Proposta de Emenda à 
Constituição n.º 37 de 2011, um 
novo inciso para assegurar ao 
investigado o direito de apre-
sentar, no curso do inquérito, 
suas razões e requerer diligên-
cias, assistido por advogado. 
“Com a inclusão desse disposi-
tivo, a proposta passa a ser a 
PEC da Cidadania”, diz Marcus 
Vinicius, ao afirmar que a su-

gestão proposta pela OAB cuida 
do cidadão e de seu direito de 
ser ouvido.

“Dentro do Estado de Di-
reito, não é possível um proce-
dimento do Estado totalmente 

inquisitorial, como se estivés-
semos na Idade Média”, afirma, 
explicando que da forma como 
são feitos os inquéritos atual-
mente no Brasil, o cidadão não 
tem o direito de se manifestar e 
apenas a “razão da autoridade” 
é levada em consideração. “Isso 
não se coaduna com a atual or-
dem constitucional brasileira, 
que prevê a ampla defesa e o 
contraditório no processo judi-
cial e no processo administra-
tivo.”

Também no entendimento 
da OAB, no inquérito, apesar de 
não ser exigida a ampla defesa, 
como no processo judicial, é ne-
cessário um mínimo de contra-
ditório, o que implica no direito 

do investigado ser ouvido antes 
de qualquer ato de indiciamen-
to. “A constitucionalização do 
inquérito com o direito ao con-
traditório trará mais justiça e 
irá colaborar para a diminuição 
de erros, uma vez que o investi-
gado poderá esclarecer eventu-
ais dúvidas”, avalia.

O presidente da OAB desta-
ca ainda que há levantamentos 
apontando um grande percen-
tual de inquéritos equivocados 
e que, com o respeito ao direi-
to do investigado de se mani-
festar, esclarecendo dúvidas e 
dirimindo erros, haverá, inclu-
sive, uma economia nos custos 
da máquina judicial, que será 
menos demandada.

OAB postula constitucionalizar a defesa no inquérito
CONSELHO FEDERAL DA OAB

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. É, 
portanto imperioso que, em determinadas 
situações, o Estado haja com rigor pro-
pósito de determinadas atividades que 
traduzem a sua própria estabilidade en-
quanto Pessoa Jurídica de Direito Público, 
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 temor, determinadas 
atitudes governamentais brasileiras que, 
rompendo a Constituição Federal, desfigu-
ram 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 sig-
nificado da Constituição Federal? Qual a 
sua serventia? Tem realmente alguma fi-
nalidade 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 respos-
tas às perguntas acima, e, a esta altura, 
encontro-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 
Atlas,  - 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 independentemente 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 Regio-
nal Federal (A Constituição na Visão dos 
Tribunais, - Revista do TRF da 1ª. Região, 
Editora Saraiva pág.44, 1º. Vol.) referindo-
-se ao mencionado art. 5º, anota que “O 
item, XXXIII do mesmo artigo garante a to-
dos o direito de receber dos órgãos públicos 
informações de interesse coletivo ou geral”.

O mesmo direito encontra- se renovado 
nas disposições do artigo 37, da denomina-
da Lei Maior. É como se o legislador esti-
vesse empregando um verdadeiro “tour de 
force” para ver suas determinações consti-
tucionais cumpridas.  – tudo inutilmente, 
é claro, legisla – se ordinariamente, 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 os dinheiros dos 
meus impostos estão sendo gastos. 

Hão que ser respeitados outros prin-
cípios fundamentais, mas em razão dos 
limites de espaço aqui naturalmente im-
postos, destacaremos mais só os princí-
pios da moralidade administrativa, que se 
constitui do dever do procedimento ético 
de parte dos gestores públicos, e o princí-
pio 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 trabalhista, Ex-presidente da OAB/BA e Membro 
Honorário da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA)Sócio da Brito Cunha Advogados – Salvador – BA

Segredos ilegais e o 
eufemismo Congresso Nacional E-mail: ebc@britocunha.com.br

Contexto Jurídico


