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DIREITOS – Professora Rosimeire há 
quanto tempo a Senhora é gestora do Co-
légio Félix Mendonça? E Qual a linha de 
trabalho adotada pela equipe gestora?

Rosemeire Guerra (Rose Guerra) - Por 
quatro anos e cinco meses eu e atual equipe 
gestora professora Helena Novaes, Doraci Sou-
sa e Sônia Gonzaga estamos a frente dessa 
atual administração chamada pela mídia, pes-
quisadores universitários e pela Comissão do 
Prêmio de Gestão Escolar em Salvador de ino-
vadora por driblar as adversidades, atribuindo 
responsabilidades, elevando a autoestima, tra-
çando projetos de intervenção e concatenando 
todos os objetivos para o pleno desenvolvimen-
to do aluno com nível de aprendizagem eficaz 
e eficiente te para que o mesmo se sinta apto a 
ingressar no mercado de trabalho e concursos, 
mas quero evidenciar que todo o sucesso edu-
cacional alcançado até hoje, os prêmios recebi-
dos, a meta acima do IDEB e AVALIE são re-
flexos de um trabalho de equipe que se resume 
dois fatores: comprometimento e seriedade de 
todos aqueles que compõem a unidade escolar. 
Todo mérito se deve ao envolvimento de todos 
os segmentos da escola e a comum comunhão e 
divisão de tarefas, metas e ações. 

DIREITOS - Explique o que é o prê-
mio de Gestão Escolar – Destaque Esta-
dual e Nacional. E qual a importância 
dele para a educação?

Rose Guerra - O Prêmio Gestão Escolar é 
um reconhecimento do Conselho Nacional de 
Secretários da Educação (Consed) a projetos 
inovadores e gestões competentes na educação 
básica do ensino público brasileiro. A impor-
tância desse prêmio para o âmbito escolar é o 

reconhecimento de todo envolvimento e dedica-
ção para com a aprendizagem dos alunos, pois 
o prêmio objetiva estimular as escolas públi-
cas a mostrarem seus trabalhos/projetos e que 
esses sejam multiplicados entre as escolas. O 
prêmio de gestão por requerer o envolvimen-
to de todos os segmentos faz com que a equipe 
gestora se torne cada vez mais democrática e 
participativa, Aliás, a participação é o que dá o 
tom e mostra o caminho a seguir.

DIREITOS – Antes de ser escolhido 
como representante baiano no Prêmio 
Gestão Escolar 2013 – Destaque Estadual, 
o Colégio Félix Mendonça com mais três 
colégios da rede estadual de ensino da 
Bahia. Como se deu a escolha dessa uni-
dade escolar?

Rose Guerra - Além do Colégio Estadual 
Félix Mendonça, o Comitê Estadual do Prê-
mio realizou visita téc¬nica em outras três 
escolas baianas: o Colégio Estadual Doutor 
Milton Santos (Jequié), a Escola Municipal 
Lagoa dos Patos (Lauro de Freitas) e o Colé-
gio Municipal Professora Nice Públio da Sil-
va Leite (Brumado) e após visita técnica pelo 
comitê nas escolas para vistoriar e conversar 
com cada segmento para averiguar os índices 
e a participação de todas na democratização 
das ações escolares o comitê escolheu o colégio 
Félix para receber o título de destaques esta-
dual 2013. Cabe salientar que a Professora 
Noeme Leite e o professor René Couto disse-
ram que desde Salvador se encantaram com 
o dossiê da unidade escolar e que desejariam 
ser os fiscais da unidade escolar por acredita-
rem estar efetuando visita a um novo modelo 
de gestão escolar, o que nos deixou bastante 
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A entrevistada do 2º Caderno dessa edição é a professora Rosemeire 
dos Santos Guerra, Diretora do Colégio Estadual Félix Mendonça, 
da cidade de Itabuna, ganhadora do prêmio Gestão Escolar – Des-

taque Estadual de 2013 e finalista do prêmio Gestão Escolar – Destaque 
Nacional de 2013.

“Não se concebe 
educação sem envolvimento, 
seriedade, transparência 
e democracia”

lecer parcerias, troca de projetos, aplicação de 
práticas exitosas e estreitamento de intercâm-
bio entre os países, docentes e discentes.

DIREITOS – Quais os projetos que a 
Senhora acredita terem levado o Félix 
Mendonça a ganhar o Destaque Estadual 
Baiano em Gestão Escolar 2013?

Rose Guerra - A transparência das ações 
executadas e compartilhadas. Os projetos de in-
tervenção com foco no déficit de aprendizagem, 
as aulas de intervenção no contra turno para 
realizarem a prova Brasil e Avalie e o Enem, 
dentre outros projetos que eleva a autoestima, 
inserindo-os no mercado de trabalho e universi-
dades e resgatando o aluno como um todo.

DIREITOS – Quais os projetos que o 
Félix Mendonça tem desenvolvido atual-
mente?

Rose Guerra - O Colégio Félix Mendonça 
procura na interdisciplinaridade focar temas re-
levantes e que possam contribuir para a forma-
ção acadêmica dos discentes sejam projetos de 
cunho social, artístico ou informativo. Na ver-
dade, existem projetos que não podem deixar a 
agenda escolar: Projeto de leitura, projeto de in-
tervenção para alunos com déficit na aprendiza-
gem, Projetos contra a violência, drogas e Dsts, 
Projeto de reciclagem e preservação, Projetos de 
lei nº 10.639 -  Cultura afro descendente, Pro-
jeto de igualdade social, Projetos Estruturantes 
da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 
Projetos do Governo Federal, Projetos externos 
de instituições que incentivam a leitura e a ação 
social, dentre outros.

DIREITOS - Qual a mensagem que a 
Senhora deixa para a comunidade Félix 
Mendonça nos segmentos: pais, alunos, 
funcionários e professores?

Rose Guerra - Agradeço a DEUS pela sa-
bedoria e força e a todos aqueles que fazem 
de nosso colégio uma família. Obrigada por 
estarem focados em um a única sintonia. O 
sucesso que alcançamos e iremos alcançar se 
deve a cada um de vocês que seu pensamento, 
ideal dez e faz a diferença e acreditem arris-
car-se, entregar-se e doar-se ao conhecimento 
para o seu próprio benefício e os de outrem 
é tarefa para os que acreditam na educação, 
pois, estar em constante capacitação, buscar 
novos métodos é uma tarefa um pouco árdua 
nos dias atuais – não por falta de investi-
mentos, mas sim, por falta de ideal, prazer, 
fé, AMOR... Sim! Esses ingredientes preci-
sam voltar à receita educacional para que o 
encantamento e a aprendizagem possam fluir 
novamente. Fórmula mágica não existe, mas 
compromisso, dedicação e seriedade fazem di-
ferença rumo aos caminhos que são traçados 
pela comunidade escolar. Vocês são os mere-
cedores de todos os prêmios. Não há uma boa 
gestão sem uma comunidade escolar ativa.

Entrevista com Rosemeire dos Santos Guerra,
diretora do Colégio Estadual Félix Mendonça.

feliz: o reconhecimento de um trabalho.

DIREITOS – Qual a importância desse 
prêmio, mais precisamente para um co-
légio de Itabuna, ter sido escolhido como 
Destaque Estadual uma vez que são mui-
tas escolas na rede baiana de ensino?

Rose Guerra - Esse prêmio vem eviden-
ciar a forma de gerir e concatenar ações fo-
cando o aprendiz e todas as suas habilidades. 
Não se concebe educação sem envolvimento, 
seriedade, transparência e democracia. Esse 
prêmio representa todo esforço e toda dedica-
ção que temos para com o nosso alunado e mais 
ele certifica a metodologia aplicada em todas 
as dimensões seja ela administrativa, finan-
ceira ou pedagógica. Para Telma Holtmann, 
coordenadora estadual do prêmio, o Colégio 
Estadual Félix Mendonça, ao representar o Es-
tado da Bahia como Escola Destaque Estadual, 
sinaliza com suas ações democráticas e partici-
pativas a realização de boas práticas exitosas. 
“Só podem concorrer ao prêmio as escolas que 
estão dentro da média nacional do Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Bá¬sica) e 
essa condição já aponta que o Félix Mendonça 
é um exemplo de pro-jeto educacional que está 
dando certo”, comemora a coordenadora.

DIREITOS – Qual a premiação que a 
equipe organizadora do prêmio de Ges-
tão Escolar deu para a unidade escolar?

Rose Guerra - Além do prêmio em dinhei-
ro R$ 6.000,00 para serem aplicados na escola, 
a gestora passa três semanas em intercâmbio 
nos Estados Unidos com os outros represen-
tantes de cada colégio estadual de cada estado 
e o do distrito federal para que se possa estabe-
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Senado aprova PEC que 
tira mandato de parlamentar 

condenado no STF
O plenário do Senado 

aprovou na quarta-feira (11) 
em primeiro e segundo tur-
nos a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que 
estabelece a perda automá-
tica do mandato de senado-
res e deputados condenados 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). No primeiro 
turno, a aprovação foi por 
69 votos a 1, e, no segundo 
por 61 votos a 1.

A proposta segue agora 
para análise da Câmara dos 
Deputados, onde terá de ser 
votada em dois turnos no ple-
nário. Se aprovada, será pro-
mulgada.

Concurso TRT da
5ª Região – BA

Bancada do
PTB na Câmara 

apoia honorários 
trabalhistas e SimplesComissão aprova direito de 

contestação simplificada de 
contas de serviços públicos

CNJ assegura 
vista dos 

autos sem 
procuração

DECISÕES



A Faculdade Madre Thaís, tem a honra de convidar V. Sa. a participar da  I Semana Jurídica da FMT, com o tema 
“O Direito que estamos construindo”, no período de 24 a 27 de setembro, promovido pela Coordenação do Curso de Di-
reito desta Instituição. O evento será realizado no Auditório da Faculdade Madre Thaís, conforme programação abaixo. 

24 DE SETEMBRO DE 2013
17:00 h – Credenciamento e entrega de material
19:00 h – Abertura Oficial
19:15 h – Palavra do Diretor da Faculdade Madre Thais
19:30 h – Palavra da Diretora Acadêmica
19:45 h – Palavra do Coordenador Científico
20:00 h – Profº Dr. Ricardo Maurício Freire Soares – 
“Neoconstitucionalismo e ativismo judicial”.
20:45h – Prof. Dr.  Paulo Nader - “A ordem jurídica e as 
transformações sociais”

25 DE SETEMBRO DE 2013
09:00 h - Dra. Nélia Maria Santos de Oliveira Hudson - “70 
anos da CLT: Avanços e Retrocessos”
10:00 h – Profº Dr. Fábio Félix “Reflexões Políticos Criminais 
acerca dos Diagnósticos e Mapas da Violência Letal”
12:00 h – Intervalo e sessão de autógrafos
14:00 h – Oficina de Direito Constitucional - Profº Rafael Freire 
Ferreira “A organização político-administrativa do Brasil”
19:00 h – Dra. Sandra Magali Mendonça “Importância dos 
diversos ramos do Direito na aplicação do ECA”
20:00 h – Dra. Karine Costa Carlos Rhem da Silva “Das 
ações da competência da Justiça Federal”

26 DE SETEMBRO DE 2013

09:00 h – Profº Dr. Yuri Carneiro “O direito penal e o 
Supremo Tribunal Federal”
10:00 h – Profa. Sonia Maron “A prevenção do delito no 
Estado Social e Democrático de Direito”
12:00 h – Intervalo e sessão de autógrafos
14:00 h – Oficina de Direito Civil - Profº Paulo Sérgio 
Bomfim “Da solidão do cogito à ética da alteridade –
 Uma nova dimensão axiológica do operador do Direito”
19:00 h – Profº Dr. Eduardo Viana Portela Neves “A nova lei 
de lavagem de dinheiro – avanços e retrocessos”
20:00 h – Dr. Fernando Lucas Carvalho V. de Souza “Da 
amplitude do poder investigatório do Ministério Público”

27 DE SETEMBRO DE 2013
08:30 h – Profa. Dra. Alice Bianchinni “Violência contra a 
mulher e mídia”
09:30 h – Profº Dr. Sérgio Nogueira Reis “Direito ambiental 
na baia de todos os santos”
10:45 h – Profº Dr. Helvécio Giudice de Argolo “A ilusão da 
justiça no direito”
12:00 h – Intervalo e sessão de autógrafos
14:00 h – Oficina de Direito Penal - Profº Dr. Juracy 
Santana “ A liberdade como regra do garantismo penal”
19:00 h – Conferência de Encerramento - Profº Dr. Luiz 
Viana Queiroz  “Advocacia e Ética”

CONVITE À COMUNIDADE JURÍDICA REGIONAL

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 3383

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, Telefone (73) 3212 4962

Parabenizo o editor do jornal Direi-
tos pela primorosa edição especial do 
Dia do Advogado (Ed. 55, Agosto 2013). 
As entrevistas elucidativas (Marcos 
Flávio, Marcos Conrado e Eurípedes 
Brito Cunha) e com a qualidade acima 
da média. Só senti falta das mensagens 
do Presidente da OAB da Bahia e da 
OAB de Itabuna.

Carlos Leite, Comerciante. Itabu-
na – Bahia.

Amigo Vercil, você é um “danado”. MES-
MO!!!!!!!! O Direitos é o que  de melhor temos na 
Bahia em matéria de jornal. Do admirador,

Eurípedes Brito Cunha.  Advogado e Ex-
-presidente da OAB Secção Bahia. Salvador – Bahia.

Parabenizamos a equipe do jornal Direitos 
pelo luxo da edição especial do Dia/Mês do Ad-
vogado -  de agosto. Estava sublime. Quantidade 
maior de páginas e mais colorido. Parabéns. 

Sandro Lincoln.  Advogado. Ilhéus – Bahia.

Duplo grau

IV Congresso Baiano
de Direito Municipal
Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, acon-

tece em Salvador o IV Congresso Baiano de 
Direito Municipal. O evento que conta com 
o apoio da OAB da Bahia será realizado no 
Hotel Golden Tulip, Rio vermelho e tem 
como tema geral “Competência tributária 
municipal, desenvolvimento urbano e socio-
econômico e justiça fiscal”.

Maiores informações:
71-3243-0877 / 3243-0156

www.direitomunicipalbaiano.com.br  
contato@direitomunicipalbaiano.com.br

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribu-
nal Federal, disse à Rádio Estadão, do jornal O Es-
tado de S. Paulo, que o tribunal deve decidir pelo 
novo julgamento dos condenados na AP 470. Para 
o ministro, o STF dá sinais de que aceitará os Em-
bargos Infringentes interpostos pelos réus, o que 
acarretará em novo julgamento.

EVENTOS JURÍDICOS
SEMANA JURÍDICA

PROGRAMAÇÃO

Eusinio Lavigne Gesteira
Diretor Geral da FMT

Josevandro Raymundo F. Nascimento
Coordenador do Curso de Direito

Ilhéus, (BA), Setembro de 2013.
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Concurso do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia (TCE-BA) oferece vagas 
para cargo de Analista de Controle Exter-
no e Agente Público. Remuneração é de 
até R$ 12 mil.

O Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE - BA) lançou os editais nº 01 
e 02/2013 de concurso público, com obje-
tivo de contratar 45 profissionais para os 
cargos de Analista de Controle Externo e 
Agente Público, ambos com exigência de 
nível superior em qualquer curso de gra-
duação. 

De acordo com os editais, os candida-
tos aprovados, se nomeados, irão atuar na 
sede do TCE em Salvador, com remunera-

ção inicial de R$ 1.285,97. A partir da pri-
meira Avaliação de Desempenho, os ven-
cimentos poderão chegar a R$ 12.053,64, 
correspondente à inclusão da Parcela Va-
riável pelo Exercício do Controle Externo.

As inscrições podem ser realizadas no 
período de 13 de setembro a 14 de outu-
bro de 2013, pelo site www.fgv.br. A taxa 
será de R$ 120. Os candidatos inscritos 
serão avaliados por meio de prova objetiva 
e prova escrita discursiva, com previsão 
para serem aplicadas no dia 17 de novem-
bro de 2013. 

O concurso público terá validade de 
um ano, podendo ser prorrogado por igual 
período

Concurso do Tribunal Regional do 
Trabalho - 5ª Região, Bahia, abre várias 
vagas para cargos de níveis médio e su-
perior.

O Tribunal Regional do Trabalho - 5ª 
Região, estado da Bahia, publicou edital 
n° 01/2013 de concurso público de provas 
e títulos para provimento de 14 vagas e 
formação de cadastro reserva nos cargos 
de Técnico e Analista Judiciário (níveis 
médio e superior). O concurso público 
será executado pela Fundação Carlos 
Chagas (FCC).

Nos cargos de nível superior, há va-
gas para Analista Judiciário das áreas 
Judiciária (2 vagas) e Administrativa (2 
vagas, exige nível superior em qualquer 
área), bem como para Oficial de Justiça 
(1 vaga). Também será formado cadas-
tro reserva de profissionais destas áreas 
e das seguintes: Arquitetura, Arquivo-
logia, Biblioteconomia, Contabilidade, 
Enfermagem, Engenharia Civil, Enge-
nharia Elétrica, Engenharia (Segurança 
do Trabalho), Estatística, Fisioterapia, 
Medicina, Medicina do Trabalho, Medi-
cina (Psiquiatria), Odontologia, Psico-
logia, Serviço Social e Tecnologia da In-
formação. A remuneração mínima para 
todas as áreas de nível superior é de R$ 
7.566,42.

Quem possui o ensino médio comple-
to poderá disputar uma das nove vagas 

imediatas ou tentar se classificar para 
compor banco de reserva para Técnico 
Judiciário da Área Administrativa. Para 
Técnico Judiciário na Especialidade Tec-
nologia da Informação também será for-
mado cadastro de reserva. Em ambos os 
casos, a remuneração é de R$ 4.635,03.

Os interessados deverão fazer suas 
inscrições das 10h do dia 5 de setembro, 
até às 14h do dia 25 de setembro de 2013, 
pelo endereço eletrônico www.concursos-
fcc.com.br. O valor da inscrição poderá 
ser de R$ 75,00 ou R$ 65,00, de acordo 
com o cargo pretendido.

A aplicação das provas está prevista 
para o dia 3 de novembro de 2013, em Sal-
vador. A prova será aplicada pela manhã 
a todos os candidatos a Técnico Judiciário 
e Oficial de Justiça. À tarde, a todas as 
áreas e especialidades do cargo de Ana-
lista Judiciário, exceto oficial de Justiça. 

A confirmação das datas e as infor-
mações sobre horários e locais serão 
oportunamente divulgadas por meio dos 
veículos oficiais, pelo sítio da FCC e por 
meio de Cartões Informativos que serão 
encaminhados aos candidatos por correio 
eletrônico (e-mail).

A validade do concurso será de dois 
anos, a contar da data da publicação de 
homologação do resultado final e poderá 
ser prorrogada, por igual período, a crité-
rio do TRT 5.

Concurso TCE – BA

Concurso TRT da 5ª Região – BA

Alguns restaurantes de ilhéus adotam 
a chamada “taxa de desperdício” como 
punição aos clientes que não consomem 
tudo que colocam no prato, prática muito 
comum em rodízio de pizzas, sushi, car-
nes, “coma à vontade” etc. A princípio pa-
rece uma estratégia interessante e muito 
atrativa oferecer ao cliente a possibilidade 
de comer o quanto aguentar por um pre-
ço único, se ele exagerar e não conseguir 
comer tudo paga um valor adicional pela 
falta de controle. No entanto será mesmo 
permitido ao estabelecimento cobrar esta 
tal taxa do consumidor que não consegue 
comer tudo o que coloca no prato?

A princípio esta taxa foi criada por al-
guns estabelecimentos para evitar que os 
clientes exagerem na hora de fazer o prato 
e se sirvam com uma quantidade de comi-
da maior do que conseguem consumir, dei-
xando muitas sobras nos pratos. Porém 
em alguns casos o cliente simplesmente 
não se agrada do sabor ou então simples-
mente fica satisfeito com muito menos do 
que imaginaria ser suficiente e não conse-
gue comer mais nada, ainda que queira. 
Como se posiciona então o ordenamento 
jurídico pátrio diante deste impasse?

O Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, IBEC, orienta que segun-
do o Código de Defesa do Consumidor a 
cobrança da “taxa de desperdício” fere o 
artigo 39, V, pois cobrar qualquer valor 
de quem não come tudo o que colocou no 
prato é abusivo, configura vantagem ma-
nifestamente excessiva ao consumidor. É 
claro que não é porque a cobrança de tal 

taxa é abusiva que se deve desperdiçar 
comida de forma irresponsável, o bom 
senso sempre deve prevalecer.

Os empresários do ramo têm a obri-
gação de calcular os preços regulares já 
considerando o desperdício médio, se o 
consumidor pagar o valor da multa afi-
xada no local estaria pagando duas vezes 
pela refeição, o que é ilegal. 

O que fazer então se lhe cobrarem a 
taxa de desperdício? A primeira e melhor 
opção é:

1 – procure o gerente do restaurante 
e explique que não existe previsão legal 
alguma que permita penalizar o cliente 
por ter deixado comida no prato. Se a 
conversa de forma amigável não funcio-
nar tente a segunda opção:

2 - solicite a nota fiscal do serviço 
e exija que a cobrança da “taxa de des-
perdício” seja discriminada nela. Com a 
nota fiscal em mãos se dirija aos órgãos 
de defesa do consumidor, que o ajudará 
a receber o dinheiro de volta em dobro, 
conforme prevê o artigo 42 do CDC. 

3 - a terceira opção é recorrer direta-
mente ao Juizado Especial Cível, no fó-
rum ou mesmo no SAC. Com a nota fis-
cal em mãos solicite da mesma forma a 
devolução em dobro da quantia paga. A 
presença de um advogado pode ser inclu-
sive dispensada.

Leitor informado não fica lesado. 

Por Roney Santana.
Bacharel em Comunicação Social pela UESC e Bacharelando 

em Direito. Ilhéus - Bahia

Na Forma da Lei
roneysantana@hotmail.com 

Anos a fio

Dr. Valtércio Ronaldo é
eleito presidente do TRT 5

Exagerei no prato, tenho
que pagar taxa de desperdício?

Grupo racista em Israel 
abre disque-denúncia contra 

casais mistos de árabes e judias

Para a procuradora-geral da Repúbli-
ca interina Helenita Acioli, se o Supremo 
Tribunal Federal aceitar os Embargos In-
fringentes interpostos pelos réus da Ação 
Penal 470, o processo do mensalão, o caso 
vai se arrastar por “anos a fio”. “Espero 

que se encerre amanhã [hoje], senão vai 
se prolongar por anos a fio”, disse à Folha 
de S. Paulo. Ela também disse ao jornal 
estar preparada para pedir a prisão ime-
diata dos condenados, assim que o proces-
so acabar.

POSSE

DIREITO INTERNACIONAL

O desembargador Valtércio Ro-
naldo de Oliveira (foto) foi eleito na 
tarde de segunda-feira (2), em Sal-
vador, como mais novo presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT 5), que abrange o Estado da 
Bahia.

Homem de personalidade forte e 
gestos simples foi por muitos anos co-
merciário aqui na cidade de Itabuna. 
Dedicado aos estudos, se formou em 
Direito pela FESPI – Federação das 
Escolas Superiores de Ilhéus e Itabu-
na, atual Universidade Estadual de 
Santa Cruz – UESC. Exerceu o car-
go de juiz nas cidades de Itamarajú, 
Ilhéus, Valença e Itabuna. Também 
ocupou o cargo de Corregedor da Jus-
tiça do Trabalho.

O grupo israelense de extrema direi-
ta Lehava (Chama, em tradução livre), 
anunciou a abertura de uma linha de 
disque-denúncia e conclamou a popula-
ção a telefonar para um número divulga-
do pela internet e alertar sobre casais de 
judias com árabes.

O objetivo é “impedir a assimilação 
na Terra Santa”, ou seja, não deixar que 
moças judias namorem cidadãos árabes.

O grupo, liderado por Bentzion Gups-
tein, anunciou que tem “profissionais es-
pecializados para cuidar desses casos” e 
afirmou que “antes tentam conversar com 
as moças e caso isso não resolva o proble-
ma, se dirigem aos namorados árabes”.

“Não viemos para a Terra de Israel 
para que nossas mulheres namorem ára-
bes”, disse Gupstein, que já organizou 

nos últimos anos diversas campanhas 
racistas, e afirma que o grupo vai impe-
dir os casais mistos “com todos os meios 
possíveis”.

Há dois anos, o grupo realizou uma 
campanha incitando o público contra lo-
jas que empregam trabalhadores árabes.

O disque-denúncia do Lehava desper-
tou a indignação de muitos cidadãos isra-
elenses, entre eles o rabino Gilad Kariv, 
diretor do Movimento por um Judaísmo 
Progressista.

Kariv, que é um dos lideres da corren-
te reformista do judaísmo em Israel, en-
trou com um pedido junto ao procurador-
-geral da Justiça exigindo a abertura de 
um inquérito contra Gupstein e seu gru-
po, com base na lei israelense que proíbe 
a propagação de ódio étnico ou racial.

A posse do novo presidente está 
prevista para ocorrer em 5 de novem-
bro, na cidade de Salvador.
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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
R$ 44,90

- Cadeira erótica
- Tv a Cabo

Domingo à Quinta

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

PROMOÇÃO

RAPIDINHA 
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HORAS

Bancada do PTB na Câmara apoia 
honorários trabalhistas e Simples

PL determina que academias informem 
sobre os perigos dos anabolizantes

O Conselho Federal da OAB agre-
miou apoio da bancada do PTB na 
terça-feira (10), para dois projetos de 
grande importância para a advocacia 
brasileira.

O presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho, este-
ve reunido com o líder do partido, de-
putado Jovair Arantes, que manifestou 
apoio ao PLC 33/2013, que trata dos 
honorários de sucumbência na Justiça 
do Trabalho e ao PLC 105/2011, que  
acrescenta o inciso XVI ao § 5º-B do 
artigo 18, da Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa, que inclui os serviços 
advocatícios no Simples.

Além de Marcus Vinicius participa-
ram do encontro o vice Claudio Lama-
chia, o presidente da Comissão Espe-
cial de Acompanhamento Legislativo, 

O Projeto de Lei (PL) n° 119/2013, 
apresentado no dia 13 de agosto pelo 
vereador ilheense Fábio Magal (PSC), 
vai exigir que academias de ginástica, 
centros esportivos e estabelecimentos 
comerciais de nutrição esportiva in-
formem seus clientes sobre os perigos 

que representam o uso de anabolizan-
tes. As advertências deverão ser afi-
xadas em cartazes explicativos.

Se for aprovado na câmara de 
vereadores, os estabelecimentos de 
Ilhéus terão o prazo de 60 dias (a 
partir da publicação da lei) para se 

adequar às exigências. 
 O projeto também determina 

que o poder executivo municipal in-
clua nas campanhas de combate ao 
uso de drogas, a divulgação sobre os 
prejuízos que os anabolizantes po-
dem causar à saúde.

CONSELHO FEDERAL DA OAB

Eduardo Pugliese o presidente da 
Comissão Nacional de Legislação, 
Francisco Eduardo Torres Esgaib 

e vice-presidente para a Região 
Centro-Oeste da Abrat, Eliomar 
Pires Martins.

Simples para advogados e honorários de sucumbência 
na JT recebem apoio da bancada do PTB 
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O plenário do Senado aprovou na 
quarta-feira (11) em primeiro e segundo 
turnos a Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) que estabelece a perda auto-
mática do mandato de senadores e depu-
tados condenados pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). No primeiro turno, a apro-
vação foi por 69 votos a 1, e, no segundo 
por 61 votos a 1.

A proposta segue agora para análise 
da Câmara dos Deputados, onde terá de 
ser votada em dois turnos no plenário. Se 
aprovada, será promulgada.

Se estivesse em vigor, o novo texto 
impediria, por exemplo, a realização da 
sessão no plenário da Câmara para cas-
sação do mandato do deputado Natan Do-
nadon (sem partido-RO). Os deputados 
rejeitaram a cassação.

Para o presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), a votação foi o 
momento para o parlamento “se redimir”. 
“Esta é a oportunidade que o parlamen-
to tem de se redimir daquela traumática 
sessão que tentou confirmar uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal”, disse Ca-
lheiros, em referência à sessão da Câma-
ra que livrou Donadon da cassação.

A medida é válida para as condena-
ções por improbidade administrativa em 
que a perda de cargo é imposta pela Jus-
tiça e por crimes contra a administração 
pública.

O texto aprovado também estabelece 

que a perda será automática nos casos 
em que a condenação tiver como efeito a 
perda do cargo, função pública ou man-
dato eletivo em sentença transitada em 
julgado (sem possibilidade de recurso).

Competência - Segundo o autor da 
proposta, senador Jarbas Vasconcelos 
(PMDB-PE), a intenção dele com a PEC 
era acabar com a dúvida sobre a compe-
tência de quem define a perda de manda-
to. No ano passado, durante o julgamento 
do processo do mensalão, o STF decidiu 
que a perda do mandato deveria ser auto-
mática. No entanto, neste ano, na análise 
de ação penal contra o senador Ivo Cassol 
(PR-RO), a Corte definiu que a decisão 
caberia ao Congresso.

“O que eu previ e apresentei foi dian-
te de uma discussão sobre competência: 
competência do Supremo ou de uma das 
Casas (a Câmara e o Senado)? [...]Peguei 
essas duas hipóteses, e a pessoa sendo 
condenada, é condenada em última ins-
tância. Nessas hipóteses, a cassação é au-
tomática, como se fosse uma condenação 
suplementar”, disse.

Único senador a votar contra a PEC, 
João Alberto Souza (PMDB-MA) subiu à 
tribuna para justificar o seu voto. “Acho 
que e um direito nosso de ouvir o parla-
mentar e dar a nossa opinião. Eu acho 
que nós não deveríamos entregar o nosso 
direito para quem quer que seja”, decla-
rou Souza após a aprovação da PEC.
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FILOSODIA DO DIREITO 
E DIREITOS HUMANOS 

1- Considere a seguinte afirmação 
de Aristóteles:

“Temos pois definido o justo e o injus-
to. Após distingui-los assim um do 
outro, é evidente que a ação justa é 
intermediária entre o agir injusta-
mente e o ser vítima da injustiça; 
pois um deles é ter demais e o outro 
é ter demasiado pouco.” (Aristóte-
les. Ética a Nicômaco. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Abril Cul-
tural, 1973, p. 329.)

De efeito, é correto concluir que para 
Aristóteles a justiça deve sempre 
ser entendida como

a) produto da legalidade, pois o ho-
mem probo é o homem justo.

b) espécie de meio termo.
c) relação de igualdade aritmética.
d) ação natural imutável.

2- Boa parte da doutrina jusfilo-
sófica contemporânea associa a 
ideia de Direito ao conceito de 
razão prática ou sabedoria prá-
tica.

Assinale a alternativa que apresenta o 
conceito correto de razão prática.

a) Uma forma de conhecimento cientí-
fico (episteme) capaz de distinguir 
entre o verdadeiro e o falso.

b) Uma técnica (techne) capaz de pro-
duzir resultados universalmente 
corretos e desejados.

c) A manifestação de uma opinião 
(doxa) qualificada ou ponto de vista 
específico de um agente diante de 
um tema específico.

d) A capacidade de bem deliberar 
(phronesis) a respeito de bens ou 
questões humanas.

3- Após interpor uma denúncia por 
violação de direitos humanos 
contra um Estado membro da 
Organização dos Estados Ameri-
canos, o cidadão “X” espera que, 
dentre outras possibilidades, a 
Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos recomende

a) o pagamento de indenização por da-
nos materiais e morais ao cidadão 
“X”, mas não poderá recomendar a 

introdução de mudanças em seu or-
denamento jurídico.

b) a suspensão imediata dos atos que 
causam violação de direitos huma-
nos, mas não poderá exigir que “X” 
receba indenização pecuniária pe-
los danos sofridos.

c) a introdução de mudanças no orde-
namento jurídico, podendo cumular 
tal ato com outras medidas, tais 
como a reparação dos danos sofri-
dos por “X”.

d) a investigação e a punição dos res-
ponsáveis pela violação, mas não 
poderá tentar uma solução amisto-
sa com o Estado, uma vez que pro-
tocolada a denúncia, ela deverá ser 
investigada e, caso comprovada, a 
punição será necessariamente im-
posta pela Comissão.

4- Em 11 de abril de 2011 passou a 
vigorar na França uma lei que 
proíbe o uso, nos espaços públi-
cos, da burca e do niqab, véus 
que cobrem totalmente os ros-
tos das mulheres e que, para 
algumas correntes da cultura 
muçulmana, são de uso obriga-
tório. Essa situação se insere no 
polêmico debate acerca da uni-
versalidade ou da relatividade 
cultural dos direitos humanos. 
Em relação a esse debate, assi-
nale a afirmativa correta.

a) Os defensores do relativismo cultu-
ral são a favor da lei uma vez que 
ela, ao proibir o uso da burca e do 
niqab, permite a livre manifestação 
de todas as religiões.

b) Os defensores da universalidade 
dos direitos humanos são a favor 
da lei com o argumento de que to-
das as culturas devem preservar a 
igualdade entre os sexos e a burca e 
o niqab são instrumentos de opres-
são da mulher.

c) Os defensores do relativismo cultu-
ral são contra a lei porque ela viola 
o princípio básico de que os direitos 
humanos se aplicam igualmente a 
todas as culturas.

d) Os defensores da universalidade 
dos direitos humanos são contra a 
lei, alegando que ela viola o direito 
à liberdade religiosa.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE AgOSTO DE 2013.  - 1- D; 2- B; 3- D E 4- A.

PL aprovado exclui ICMS 
do cálculo de importações

As empresas poderão excluir o 
ICMS da base de cálculo do PIS e da 
Cofins nas operações de importação. 
O Projeto de Lei de Conversão nº 21, 
de 2013, resultante da Medida Provi-
sória nº 615, que autoriza a medida, 
foi aprovado na noite de quarta-feira. 
O texto segue agora para sanção pre-

sidencial. Como o Ministério da Fa-
zenda já sinalizou ser a favor da alte-
ração, a expectativa é que a previsão 
seja aprovada pela presidente Dilma 
Rousseff. A discussão judicial sobre os 
valores pagos a mais no passado pe-
los contribuintes, porém, ainda deve 
prosseguir no Judiciário.

“... a Justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, neste 
instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, alguém 
a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido 
para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que 
da Justiça todos temos o direito de esperar: justiça, simplesmente justiça. Não 

a que se envolve em túnicas de teatro e nos confunde com flores de vã retórica 
judicialista, não a que permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos 

da balança, não a da espada que sempre corta mais para um lado que para 
o outro, mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira quotidiana dos 

homens, uma justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo 
do ético, uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do 

espírito como indispensável à vida é o alimento do corpo...” 

(José Saramago – Pensador Português)
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PEC que tira mandato de 
parlamentar condenado no 
STF é aprovado no Senado



O projeto que prevê a criminaliza-
ção do cheque caução, bem como qual-
quer exigência como garantia de pa-
gamento para atendimento dos casos 
de urgência nas instituições de saúde, 
foi aprovado pelo Senado Federal, no 
último dia 09 de maio, e encaminhado 
para sanção da Presidente da Repú-
blica.

Independente da aprovação do 
texto sobre a caução, já existem leis 
que impedem e penalizam a sua co-
brança. A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em sua Resolu-
ção Normativa nº 44/2003 proíbe as 
seguradoras e operadoras de planos 
de saúde a cobrança dos cheques cau-
ção, sob pena de multa. Por outro lado 
as instituições privadas de saúde de 
atendimento emergencial e urgência 
estão impedidas de cobrar seus pa-
cientes através de cheques caução ou 
mesmo notas promissórias. As nor-
mas estão dispostas no Código Civil, 
que veda a cobrança de qualquer valor 
antecipado ou ainda nos dispositivos 
do Código de Defesa do Consumidor 
que impedem a exigência excessiva ao 
consumidor, bem como asseguram ao 
consumidor o não pagamento prévio 
das despesas face o momento de fragi-
lidade em que poderia não manifestar 
sua vontade.

Neste contexto, o projeto aprova-
do é uma redundância, acrescendo 
proibições e penalidades já existentes, 
na medida em que mesmo na seara 
criminal já existe previsão no Código 
Penal (artigo 135) o crime de omissão 
de socorro, que ocorre quando se exige 
o cheque caução para atendimento de 
pacientes em situação de urgência e 
emergência.

Não fosse suficiente, a nova lei, 
que aguarda a sanção da Presidente 
da República, prevê ainda a impos-
sibilidade de exigência de qualquer 
garantia para o pagamento das des-
pesas, nem mesmo o preenchimento 
de documentos dos planos de saúde. A 
medida visa resguardar o paciente em 
estado de saúde grave.

No entanto, a quem compete o pa-
gamento das despesas hospitalares 
daquele paciente, que ao dar entrada 
na instituição de saúde particular, 
não preenche sequer os documentos 
dos planos de saúde, que nestes casos 
se negam o pagamento às instituições 
de saúde?

Sem dúvida, o atendimento ao pa-
ciente em estado de emergência é de 
suma importância, porém as institui-
ções de saúde particulares devem ter 
ao menos uma garantia para recebe-
rem suas despesas. Os parentes que 
estejam acompanhando o paciente po-
dem preencher os dados necessários 
para cobertura do plano de saúde, ou 
ainda assinar um contrato de presta-
ção de serviços, não se caracterizando 
uma imposição ao atendimento, mas 
ao menos a possibilidade de as insti-
tuições de reaverem o investimento 
naquele paciente.

Cabe ao Estado a prestação dos 
serviços de saúde, e a medida, se ex-
tremista como no caso de criminali-
zação, pode causar, a contrário senso, 
um fechamento dos prontos atendi-
mentos das instituições particulares, 
sobrecarregando os hospitais públi-
cos. Seria uma forma de se colaborar 
para o atendimento aos pacientes, que 
deveriam ser sempre os mais interes-
sados no texto.

1º Caderno
06

www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 56 - SUL DA BAHIA - De 20 de setembro a 20 de outubro de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

Por Sandra Franco. 
Sócio do escritório Cerveira Advogados Associados, pós-
-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio 

Vargas de São Paulo (FGV-SP) e autor do Livro “Shopping 
Centers – Limites na Liberdade de Contratar”, publicado 

pela Editora Saraiva. São Paulo – São Paulo.
E-mail: drasandra@sfranconsultoria.com.br 

Por Nina Neubarth. 
Advogada na Sfranco Consultoria Jurídica

em Direito Médico e da Saúde, 
especialista em Direito Público. 

São Paulo – São Paulo.
 E-mail: nneubarth@sfranconsultoria.com.br

Nova lei do cheque
caução nasce morta

Direito Civil

Marco civil

Processo arquivado

Obra cinematográficaDepois das notícias de que o governo 
dos Estados Unidos bisbilhotou comuni-
cações do governo brasileiro, a presidente 
Dilma Rousseff pediu ao Congresso pres-
sa na análise do projeto de Marco Civil 
da Internet. O texto é uma carta de di-
reitos e deveres dos usuários e empresas 
de internet. O texto foi enviado pelo go-
verno federal ao Legislativo no ano pas-
sado, depois de três anos de elaboração. 

Na terça-feira (10/9), a presidente Dilma 
coordenou uma reunião com o ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo; com 
o advogado-geral da União, Luis Inácio 
Adamas; com a ministra das Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti; com o mi-
nistro das Comunicações, Paulo Bernar-
do; e com o deputado federal Alessandro 
Molon (PT-SP), relator da matéria na Câ-
mara. (Folha de S. Paulo).

O Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) decidiu arqui-
var processo administrativo que apura-
va prática de cartel pelas empresas de 
telecomunicações que operam no Bra-

sil. Telefônica/Vivo, Oi, TIM e Claro 
eram acusadas de cartel por cobrança 
abusiva de taxas para elevar os custos 
operacionais das empresas rivais, se-
gundo reportagem do Valor Econômico.

A colunista Mônica Bergamo, 
do jornal Folha de S.Paulo, noticiou  
quinta-feira (12/9), que o produtor 
Luiz Carlos Barreto trabalha em um 
projeto de filme que terá o mensalão 
como um dos temas. O filme vai se 
chamar 60 anos que abalaram o Bra-

sil, e terá a participação de seis cine-
astas, um para cada década. A histó-
ria começa em 1954, ano que Getúlio 
Vargas se matou, e termina em 2014. 
Segundo Mônica, Luiz Carlos Barreto 
é amigo de José Dirceu e “sempre o 
apoiou”.

Inseridos respectivamente nos se-
guintes incisos, artigo 5º, Título II, Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, Ca-
pítulo I, Dos Direitos e Deveres Individu-
ais e Coletivos, aqueles institutos encon-
tram-se à disposição de qualquer de nós 
na Constituição (Federal, 1988), assim: 

LXXI - conceder-se-á mandado de in-
junção sempre que a falta de norma re-
gulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à naciona-
lidade, à soberania e à cidadania;

LXXII - conceder-se-á “habeas data”:
a) para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impe-
trante, constantes de registros ou bancos 
de dados de entidades governamentais ou 
de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando 
não se prefira fazê-lo por processo sigilo-
so, judicial ou administrativo.

“A expressão HABEAS DATA foi cal-
cada a partir de outra expressão latina, 
Habeas Corpus (Que tenhas teu corpo)”. 
Assim, é algo como “Que tenhas teus da-
dos”, “Que conheças informações a teu 
respeito”. 

O enunciado constitucional explicita 
as hipóteses em que podemos nos valer 
do Habeas Data. A lei 9.507/97 regula o 
direito de acesso a informações, discipli-
na o rito processual. 

Já no que se refere ao MANDADO 
DE INJUNÇÃO, a legislação disciplina 
convenientemente. A lei 8.038/90 institui 
normas procedimentais para determina-
dos tipos de processos (in casu, parág. 
único do art. 24).                 

Tal instituto “Conceitua-se por ser 
um remédio constitucional à disposição 
de qualquer pessoa, física ou jurídica, que 
se sinta prejudicada pela falta de norma 
regulamentadora, sem a qual resulte in-
viabilizado o exercício de seus direitos, 
liberdade e garantia constitucionais.

Ou seja (desculpem a pobreza da com-
paração), É PARA SUPRIR FALTA DE 
LEI OU NORMA PREVISTA EM OU-
TRA LEI OU NORMA. 

Tem como natureza jurídica ser uma 
ação constitucional de caráter civil e rito 
sumário. O pressuposto para a ação é não 
haver regulamentação sobre o direito 
constitucionalmente garantido.

Cabe exclusivamente contra o Poder 
Público, pois tem que haver omissão des-
te em relação a legislar sobre esse direito.

A competência para processamento e 
julgamento do Mandado de Injunção (Su-
premo Tribunal Federal, Superior Tri-

bunal de Justiça, Tribunais de Justiça e 
muitos outros) irá ser definida conforme 
os Órgãos, as Autoridade responsáveis 
pela edição da NORMA FALTOSA (regu-
lamentadora).

Aos Juízes de Direito a competência 
para processar e julgar o Mandado de In-
junção existe só quando a edição da nor-
ma regulamentadora for de atribuição 
de VEREADORES, do PREFEITO ou de 
Autarquia ou Fundação criadas pelo Mu-
nicípio.

O Mandado de Injunção é declarató-
rio e mandamental. Declaratório porque 
reconhece a omissão e mandamental por-
que o julgador manda a quem tem com-
petência legislar sobre o assunto, regula-
mentando-o”.

Deixando as questões, como direi, “lá 
de cima” (federal, estadual), durante al-
gum tempo andei lendo algumas vezes 
que pelo país em fora (municípios) um 
dos assuntos (evidentemente que entre 
outros) acerca do qual pessoas físicas ou 
jurídicas recorreram a Juízes de Direito 
para obrigar Prefeitos e/ou Câmaras de 
Vereadores a legislar/regulamentar ati-
vidades, era a orientação contida no CÓ-
DIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (lei 
5.108/1966), relativamente a MOTO-TA-
XI, face ao que determinava o “ARTIGO 
42 – Os veículos de aluguel, destinados 
ao transporte individual de passageiros, 
ficarão subordinados ao regulamento bai-
xado pela autoridade local e, nos muni-
cípios com população superior a 100.000 
(cem mil) habitantes, adotarão exclusiva-
mente o taxímetro como forma de cobran-
ça do serviço prestado”.

Em alguns municípios, Prefeituras e 
Câmaras de Vereadores que não regula-
mentaram o Serviço de Moto Taxi, sofre-
ram por parte de interessados tal tipo de 
ação (Mandado de Injunção, suprir falta 
de norma) para possibilitar existência de 
lei e trabalhar subordinados a ela, tan-
to quanto coibir os que funcionavam na 
clandestinidade e/ou ao arrepio da regu-
lamentação.   

Sem norma regulamentadora não po-
dia haver o serviço, e aí... [Há tempos não 
passo a vista em assuntos como munici-
palização do trânsito, moto boy, moto taxi 
e similares; vali-me da Internet (Wikipé-
dia) para “robustecer” (!) esta matéria, 
daí que, eventual discordância com o que 
atualmente estiver em vigor, fica desde 
agora registrado pedido de desculpas].       

 
Por Jorge Wehbe Neme. 

Advogado. Itabuna – Bahia

Mandado de Injunção 
- Habeas Data

Artigo
Jorgeneme@hotmail.com 



Direito
Imobiliário

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado; 

Membro-Idealizador-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.
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1- Acabo de ficar noivo e como 
estou pensando em comprar uma 
casa. Um amigo me falou que era 
possível a compra através de con-
sórcio. Quais os riscos do consór-
cio de imóveis e as vantagens? 
Posso me desfazer do negócio 
sem ter perdas financeiras? Pe-
dro Luís.

Pedro, o consórcio imobiliário é 
uma alternativa para quem precisa 
economizar, já que não correm juros e 
também não precisa de entrada, como 
no financiamento, nem terá que pagar 
parcelas intermediárias, além de que, 
não é necessário avalista e nem com-
provante de renda. Além disso, nesse 
tipo de negócio há também a possibi-
lidade de usar o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), para 
ofertar o lance e ser logo contemplado, 
desde que atenda as normas do Siste-
ma Financeiro da Habitação (SFH). E 
o contratante também escolhe o valor 
do crédito desejado, o prazo e o valor 
das parcelas de acordo com o seu or-
çamento. 

Mas é preciso ter paciência e fazer 
planejamento. Isso se deve a demora 
na entrega do imóvel, já que no con-
sórcio é preciso ser contemplado, o que 
pode demorar e só acontece de duas 
maneiras: sorteio ou lance, que consis-
te em utilizar até 25% do valor do cré-
dito para adquirir o bem.

Quanto aos riscos, eles são ineren-
tes ao negócio, como em qualquer tran-
sação contratual. Por isso, o interessa-

do nesse tipo de negócio deve escolher 
com muito cuidado a Administradora 
do Consórcio e checar se a mesma é au-
torizada pelo Banco Central (BC) a for-
mar grupos. Com essas preocupações 
primárias não há perigos de perda de 
investimentos.

Se não tiver utilizado a carta de cré-
dito poderá pedir para desfazer-se do 
contrato e ser ressarcido no valor que 
investiu no negócio.

2- Sou estudante de odontolo-
gia e pretendo comprar uma sala 
comercial para quando me formar 
instalar meu consultório. É possí-
vel fazê-lo através de consórcio de 
imóvel? Rita de Cássia. 

Rita, por meio do consórcio existe 
diversas possibilidades de investimen-
tos, desde a compra da casa própria, 
para morar ou alugar, até a compra 
de unidade comercial, a fim de montar 
um negócio próprio. Além disso, é per-
mitido também usar a carta de crédito 
para reformar ou construir a residên-
cia ou mesma uma empresa.

Esse tipo de consórcio tem crescido 
muito no Brasil e os investidores são 
os mais adeptos desse tipo de negócio, 
pois não querem o imóvel para morar, 
e sim para investir. 

Portanto, o consórcio de imóvel não 
é restrito a unidade residencial, poden-
do ser contratado para terrenos e salas 
comercial para empreendedores que 
pretendem abrir um negócio a médio e 
longo prazo.

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 CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) da Câmara dos Deputados, 
aprovou terça-feira (10/9), em caráter 
conclusivo, o Projeto de lei que asse-
gura ao consumidor amplo direito de 
defesa nos processos de contestação de 
valores de contas de serviços públicos. 
Com isso, a proposta poderá ser enca-
minhada diretamente para apreciação 
do Senado.

O projeto original era de autoria do 
deputado Eduardo da Fonte, PP-PE, 
(foto) e tratava apenas das contas de 
luz. O relator na CCJ, deputado Esperi-
dião Amin (PP-SC), propôs que a regra 
valha também para as contas de outros 
serviços públicos. De acordo com a pro-
posta aprovada, ao ter a conta contes-
tada, de luz, por exemplo, a prestadora 
do serviço deverá suspender a cobrança 
até a conclusão do processo administra-
tivo sobre a reclamação, sem a cobrança 
de multas e juros por atraso.

A nova conta do serviço deverá ser 
expedida, com no mínimo dez dias de 
antecedência para o pagamento, inde-
pendentemente da necessidade de reti-
ficar o valor. O projeto exige que para a 

contestação, o interessado pague o va-
lor de uma conta equivalente à media 
cobrada nos últimos 11 meses e, assim, 
evitar que pessoas mal-intencionadas 
usem da norma para atrasar o paga-
mento das contas.

O projeto estabelece, ainda, que as 
faturas emitidas pelas concessionárias 
deverão ser entregues ao consumidor 
com antecedência mínima de dez dias 
da data de vencimento. Nelas devem 
constar o consumo medido no período 
de apuração e o demonstrativo referen-
te aos 11 meses anteriores, com a mé-
dia diária de consumo, além de telefo-
ne, fax, endereço para correspondência 
e endereço eletrônico ou comercial para 
reclamações.

“O projeto visa a assegurar ao 
consumidor ampla defesa, quando 
contestar a fatura apresentada, com 
fundamento na ocorrência de leitu-
ra incorreta do medidor, não ficando 
obrigado ao pagamento prévio e tendo 
oportunidade, inclusive, de apresentar 
contras razões após cientificado do re-
sultado da perícia”, diz trecho da justi-
ficativa do projeto.

Comissão aprova direito de 
contestação simplificada de 
contas de serviços públicos



O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) ratificou, na terça-feira 
(10), a liminar concedida ao ad-
vogado e presidente da Comissão 
de Acompanhamento aos Juizados 
Especiais da OAB-MA, Willington 
Conceição, assegurando o direito 
dos advogados de terem vista dos 
autos, independente de procura-
ção, nos termos do Estatuto da Ad-
vocacia.

“O direito de carga rápida é uma 
prerrogativa do advogado, assegu-
rada legalmente e seu cumprimen-
to é um dever imposto a todas as 
autoridades e servidores”, argu-
mentou o presidente da OAB, Mar-
cus Vinicius Furtado Coêlho, pre-
sente na sessão do CNJ.

O julgamento ocorreu nos 
autos do procedimento de con-
trole administrativo 0004477-
42.2013.2.00.0000 proposto contra 
a Portaria do Juiz Titular 1ª. Vara 
do Trabalho de São Luis-MA, que 
vedou a carga rápida de processos 
para advogados que não possuam 
procuração.

Segundo o voto do relator, “é 
ilegal qualquer ato normativo que 

exija petição fundamentada como 
condição para retirada de autos 
para cópia por advogado inscrito 
na OAB, ressalvados os casos de 
sigilo, os em que haja transcurso 
de prazo comum em secretaria e 
os que aguardem determinada pro-
vidência ou ato processual e não 
possam sair da secretaria tempora-
riamente. E, mais, há risco de dano 
irreparável caso não concedida a 
medida”.

O Senado aprovou na quarta-feira 
(11/9) a reabertura do prazo para inscrição 
no programa de parcelamento de dívidas 
tributárias federais Refis da Crise. Os se-
nadores aprovaram a conversão em lei da 
Medida Provisória 615, e com isso as em-

presas têm até o dia 31 de dezembro deste 
ano para se inscrever no Refis. O programa 
implica em desistência das ações judiciais 
que discutem dívidas, mas permite que 
elas sejam pagas de forma parcelada e com 
desconto nos juros e na multa. 

CNJ assegura vista dos 
autos sem procuração

Senado – reabertura de prazo
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DECISÕES

O artigo 57 de Lei n. 8.213 de 24 de 
Julho de 1991, dispõe sobre a concessão 
de Aposentadoria Especial aos segurados 
do Regime Geral de Previdência Social, 
que trabalham em condições especiais 
por 25 (vinte e cinco) anos, com exposi-
ção de forma habitual a agentes nocivos 
à saúde e integridade física. A aposenta-
doria sob esta rubrica da especialidade, 
visa compensar o maior desgaste a que 
são submetidos os que trabalham som 
condições que possam acarretar risco à 
saúde e integridade física.

Até a edição da Lei n. 9.032 de 1995, 
o reconhecimento da atividade especial 
desenvolvida pelo segurado, ocorria pelo 
enquadramento pela categoria profissio-
nal do trabalhador, elencadas nos decre-
tos números 53.831 de 1964 e 83.080 de 
1974, havendo uma presunção de exposi-
ção aos agentes nocivos à saúde e integri-
dade física. Como exemplo de profissões 
que faziam jus a concessão da Aposenta-
doria Especial após 25 (vinte e cinco) anos 
de atividade, com enquadramento nos de-
cretos citados, temos: Médico; Dentista; 
Enfermeiro; Técnicos em Radiologia; Mo-
torista de Ônibus e Cobrador; Bombeiros; 
Metalúrgicos; Soldadores, etc...

Após a edição da Lei n. 9.031 de 1995, 
se passou a exigir a comprovação da efeti-
va exposição do trabalhador aos agentes 
nocivos à saúde, através de formulários 
específicos, como o DSS8030; SB 40, e 
atualmente o Perfil Profissiográfico – 
Previdenciário – PPP, elaborado a partir 

do Laudo Técnico de Condições Ambien-
tais de Trabalho – LTCAT.

O Perfil Profissiográfico Previdenciá-
rio – PPP é o documento histórico laboral 
do trabalhador, segundo modelo instituí-
do pela Previdência Social, devendo con-
ter registros ambientais, resultados de 
monitoração biológica e dados adminis-
trativos. Este formulário deve ser elabo-
rado pela empresa de forma individuali-
zada para cada empregado, que laboram 
com exposição a agentes nocivos à saúde 
(químicos, físicos, biológicos, etc...), de-
vendo ser entregue ao empregado no mo-
mento da rescisão contratual.

A renda mensal inicial do benefício 
de Aposentadoria Especial corresponde a 
100% (cem por cento) da média aritméti-
cas simples das 80% (oitenta por cento) 
maiores Salários de Contribuição que te-
nha o segurado / trabalhador a partir de 
julho de 1994 até o mês anterior do re-
querimento administrativo para conces-
são da aposentadoria junto a Autarquia 
Previdenciária. 

Não existe nenhuma vedação legal ao 
beneficiário de Aposentadoria especial 
continuar exercer atividades laborativas, 
desde que não seja na mesma atividade 
que gerou a Aposentadoria Especial.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado. Especialista em Advocacia Previdenciária, Asses-
sor Jurídico do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do 
Estado da Bahia, Diretor-fundador da Conrado Advocacia e 
Membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 

(ALJUSBA). Itabuna – Bahia.

Aposentadoria
especial

marcosconrado653@hotmail.com

Direito 
Previdenciário

Este trabalho retrata uma situ-
ação hipotética e visa mostrar o cui-
dado que o advogado deve ter ao pre-
parar as peças a serem levadas aos 
pretórios.

JOÃO DA SILVA e sua mulher, 
MARIA DA SILVA casados entre si, 
adquiriram um apartamento para 
sua residência, mediante financia-
mento pela Caixa Econômica Federal 
– CEF, através do Sistema Financei-
ro da  Habitação.  A certa altura, de-
cidiram “vender” o imóvel sob a for-
ma de contrato de gaveta e o fizeram 
pela via da outorga de um mandato 
ao comprador, Manuel Souza, ao qual 
foram concedidos poderes para repre-
sentar os outorgantes junto à CEF em 
tudo que dissesse respeito ao aparta-
mento, aí incluídos os poderes para 
venda, aluguel e demais “ad negocia”.

Evidente que não consta do man-
dato, poderes para o foro em geral, 
“ad judicia”, específicos para o ad-
vogado. É que só advogado pode ser 
portador de poderes para agir em 
nome de outra pessoa perante o Po-
der Judiciário, isto é, só ao advogado 
é possível ser concedido direito para 
representar terceiros junto ao Poder 
Judiciário.

No curso desses atos, o outorgado, 
suposto comprador (aquele a quem os 
compradores primitivos, passaram 
procuração) substabeleceu-a a uma 
sua neta, solteira (Jacira de Jesus).

Novos acontecimentos, então 
ocorrem: faleceu o marido de D. MA-
RIA DA SILVA, O SR. JOSÉ DA SIL-
VA e, a seguir, vem a falecer também 
o primeiro substabelecido, que trans-
fira os poderes para a sua referida 
neta, a qual constituiu advogado em 
seu próprio nome, sem qualquer refe-
rência à possível fonte do seu direito, 
aliás, inexistente, visando reduzir o 

valor das prestações de amortização 
do preço do imóvel em questão.

Enquanto isso, foi ajuizada ação 
contra a financeira, em nome de três 
supostos interessados – JACIRA DE 
JESUS, neta do último substabele-
cido, e de dois falecidos JOSÉ DA 
SILVA e MANUEL SOUZA, com a 
finalidade de obter judicialmente o 
reconhecimento direito de reduzir o 
valor da prestação de amortização 
do empréstimo destinado à compra 
o apartamento em questão, emprés-
timo, em verdade, contraído por 
D.MARIA DA SILVA e por seu fale-
cido marido JOSÉ DA SILVA , exclu-
sivamente.

Observe-se da exposição os se-
guintes e irremediáveis vício:

a)   MARIA LUIZA não dispu-
nha e nenhum interesse processual 
na ação, posto que não participara de 
nenhum negócio jurídico subjacente 
com a financeira;

b) Para os dois outros autores, 
a ação se mostra juridicamente im-
possível, uma vez que falecidos: o pri-
meiro, o marido de MARIA, falecera 
antes do ajuizamento da ação, 

c) O segundo, tendo também fa-
lecido depois, não poderia figurar com 
o autor pois não dispunha de poderes 
para o foro em geral (e nem poderia 
dispor, não sendo advogado, como re-
almente não era).

Enfim, considerando o constante 
dos arts. 267, 34 e 37,todos do Códi-
go de Processo Civil, a ação enfocada 
não tem como prosperar. É o que se 
pode chamar de natimorta.

 

Situação 
processualmente curiosa

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

E-mail: ebc@britocunha.com.br

Contexto Jurídico
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O grupo de trabalho da Câmara que prepara su-
gestões para uma reforma política aprovou semana 
passada projetos que estabelecem mandatos de cinco 
anos e a coincidência de eleições a partir de 2018.

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

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

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

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

51 - Saiba jovem causídico que o Estatuto da Ad-
vocacia (Lei nº 8906/94, art. 32) Responsabiliza os ad-
vogados por ato que, no exercício profissional, praticar 
com dolo ou culpa. Como prestador de serviço, sujeita-
-se à mesma responsabilidade, nas mesmas hipóteses 
de conduta (CDC, art. 14, Parágrafo 4º).

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Grupo de trabalho
da Câmara aprova 
mandato de 5 anos

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

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

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

liberdade.

DIREITOS - O senhor é ad-
vogado militante, um dos fun-
dadores e presidente da Acade-
mia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia (ALJUSBA) e profes-
sor de graduação e pós-gradua-
ção. Ou seja, é uma pessoa com 
uma agenda completamente 
lotada, o que o motivou a acei-
tar a coordenação do Núcleo 
de Prática Jurídica na UNIME/
Itabuna?

Leandro Alves Coelho – A mo-
tivação partiu do convite feito pela 
Coordenação do Curso de Direito 
para que pudesse tornar ainda mais 
pujante e pragmática a atuação do 
Núcleo frente à comunidade caren-
te, de modo a propiciar uma atua-
ção dinâmica de acesso à Justiça. 

DIREITOS - Quais são os 
seus projetos de dinamização 
a curto e médio prazo frente à 
coordenação do NPJ?

Leandro Coelho - Temos como 
anseio consolidar o Convênio fir-
mado com o Tribunal de Justiça da 
Bahia (TJBA) para o funcionamento 
do Balcão de Justiça e Cidadania, de 
modo a conceder-lhe visibilidade na 
comunidade mais necessitada e, des-
se modo, poder demonstrar a quali-
dade técnica de todo o corpo discente 
e docente integrante do Núcleo.

DIREITOS - Acredita que 
contará com o apoio do Diretor 
Geral da instituição, o Sr. Luiz 
Santo Brogiato que também 
acaba de assumir o cargo?

Leandro Coelho - Creio que 
sim. Demonstrou dinamismo e 
sensibilidade nas poucas posturas 
que eu vi sustentar, por isso, me-
rece receber a confiança de toda a 
comunidade acadêmica e social. 

 
DIREITOS - Como funciona 

o NPJ – Núcleo de Prática Ju-
rídica da Unime?

Leandro Coelho - O NPJ da 
Unime funciona como um instru-
mento voltado à população carente 
de Itabuna para prestação de ser-
viço jurídico gratuito.

DIREITOS - Qual a estrutu-
ra do Núcleo?

Leandro Coelho - O Núcleo 
possui estrutura física invejável, 
pois está sediado em local apro-
priado nas dependências da Insti-
tuição (UNIME), sendo que é com-
posto por recintos próprios para o 
atendimento da população de modo 
a propiciar o atendimento jurídico 
e a conciliação entre as partes.

DIREITOS - Quem presta o 
atendimento à população?

Leandro Coelho - Os alunos 
da instituição operacionalizam o 
atendimento, mas, estes, necessa-
riamente, são supervisionados pelo 
quadro de professores que compõe 
o Núcleo, sendo que os referidos 
profissionais são destacados advo-
gados da comunidade itabunense 
que atuando em suas respectivas 
áreas de conhecimento prestam 
auxílio jurídico ao jurisdicionado.

DIREITOS - Quais as atri-
buições do Núcleo?

Leandro Coelho - O Núcleo 
além de defender as pessoas menos 
favorecidas em processos litigiosos, 
também promove a conciliação, a 
mediação e o atendimento jurisdi-
cional aos mais carentes, sem qual-
quer custo, através do Convênio 
firmado com o Tribunal de Justiça 
da Bahia denominado de Balcão de 
Justiça e Cidadania.

DIREITOS - O que é e como 
funciona o Balcão de Justiça e 
Cidadania?

Leandro Coelho - Acredito que 
este seja o aspecto mais importan-
te do NPJ da UNIME, pois o Pro-

jeto Balcão de Justiça e Cidadania 
(BJC) é um mecanismo de demo-
cratização do acesso à Justiça que 
oferece serviços gratuitos à popula-
ção economicamente menos favore-
cida, dispondo serviços de mediação 
e orientação jurídica. Através do 
Balcão, o Núcleo realiza audiências 
de mediações de conflitos e forma-
liza acordos sobre os seguintes te-
mas: Pensão de Alimentos, Divórcio 
consensual, Dissolução de União 
Estável e Reconhecimento Espon-
tâneo de Paternidade. O Balcão 
de Justiça e Cidadania atua com a 
participação de estagiários do curso 
de Direito, sob a supervisão de um 
Advogado. Agentes comunitários 
também são admitidos na execução 
das atividades e na divulgação do 
Projeto. A solução dos litígios ocorre 
na fase pré-processual, o que ate-
nua a multiplicação das demandas 
judiciais. 

DIREITOS - O Balcão de 
Justiça e Cidadania da UNIME 
possui parcerias com entidades 
sociais, de modo a propiciar o 
acesso à justiça da população?

Leandro Coelho - A intenção é 
justamente essa, daí porque surge a 
necessidade de divulgar o trabalho 
desse eficiente mecanismo de aces-
so à justiça a fim de que a população 
tenha conhecimento de que está a 
seu inteiro dispor um excelente ins-
trumento jurídico quando da resolu-
ção de problemas/litígios. O Balcão 
de Justiça e Cidadania funciona em 
parceria com diversas entidades so-
ciais, governamentais, religiosas e 
de ensino. A sua atividade fortalece 
a consciência cidadã por valorizar 
a capacidade do indivíduo em re-
solver seus conflitos, proporcionam 
aos parceiros o exercício da sua fun-
ção social e contribui para que as 
instituições de ensino ofereçam aos 
estudantes uma prática jurídica en-
riquecedora.

O NPJ da funciona como 
um instrumento voltado 
à população carente de 

Itabuna para prestação de 
serviço jurídico gratuito

Entrevista com DR. LEANDRo ALVES CoELHo, novo Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 
(NPJ) da Faculdade UNIME - União Metropolitana de Educação e Cultura – Unidade de Itabuna.

O entrevistado dessa edição do DIREITOS é o Advogado mili-
tante, Professor Universitário, Mestre em Tributação e Meio 

Ambiente, Presidente da Academia de  Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia – ALJUSBA, Dr. Leandro Alves Coelho.
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INTERIORIZAR O 
DESENVOLVIMENTO.

A BAHIAGÁS AVANÇA 
JUNTO COM A BAHIA.

SAC: 0800 071 9111 • www.bahiagas.com.br
Raimundo Dantas
e Betânia Barreto,
colaboradores da Bahiagás.

Na verdade, tudo começou com você.
Você precisava de uma energia mais limpa

e a Bahiagás trouxe o gás natural canalizado.
Os motoristas precisavam de um combustível 

mais econômico e está aí o gás natural 
veicular. Indústrias, condomínios, shoppings e 

hospitais também já têm um fornecimento 
mais inteligente e seguro. De 2007 até

hoje, a participação na matriz energética 
industrial cresceu de 26,5% para 32,5%
e o universo de clientes saltou de 3.390 

para mais de 51 mil. É assim que
a Bahiagás avança junto com a Bahia. Mais 

investimentos, interiorização e ampliação
do fornecimento de gás natural canalizado.

AN BAHIAGÁS_ MAIS ENERGIA_285x400.ai   1   9/13/13   3:56 PM


