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DIREITOS – Como foi cria-
da a ABI Sul?

Ramiro Aquino – Quando 
de sua fundação em 1978, tendo 
como presidente o saudoso jorna-
lista Eduardo Anunciação, a ABI 
Seccional Sul seguia uma das pro-
postas da direção da ABI estadual, 
à frente o jornalista Afonso Maciel 
Neto, que era a de interiorizar os 
quadros da instituição. Criavam-
-se assim as Seccionais Sul, com 
sede em Ilhéus, para abrigar pro-
fissionais de comunicação do sul 
da Bahia e a Norte, sediada em 
Juazeiro, que acolhia os nossos 
colegas daquela região. A defesa 
das principais lutas da categoria, 
como a liberdade de expressão e a 
ética profissional, foram e continu-
am sendo determinantes no traba-
lho da ABI.

DIREITOS – Que realiza-
ções podem ser atribuídas à 
sua gestão?

Ramiro Aquino – Duas das 
nossas principais lutas se prende-
ram à confirmação da doação de 
um prédio por parte da Prefeitu-
ra de Ilhéus, para acolher a nos-
sa sede e a de outras instituições, 
como o Sindicato dos Jornalistas e 
a Associação dos Fotógrafos, ini-
ciada numa das gestões do Pre-
feito Jabes Ribeiro. Reiteramos a 
solicitação na administração do 
prefeito Newton Lima, quando de 
nossa posse, tendo o gestor prome-
tido agilizar a doação. O assunto 
chegou inclusive ao conhecimento 
da ABI Estadual, mas o proces-
so não andou muito. Uma outra 
linha de batalha, que ainda está 
de pé é a criação do Museu da Im-

prensa Regional em convênio com 
a Universidade Estadual de Santa 
Cruz.

DIREITOS – Qual o atual 
quadro de associados da ABI?

Ramiro Aquino – Hoje esta-
mos com apenas 37 associados 
cujos nomes foram aprovados 
pela ABI estadual, mas uma 
de nossas propostas é ampliar 
esse número, pois não se justifi-
ca não termos pelo menos o do-
bro desse quadro, considerando 
a quantidade de que temos na 
região de gente qualificada. Se-
gundo a conversa que tive re-
centemente com o presidente 
Walter Pinheiro, da estadual, 
continua a exigência de novos 
sócios que obedeçam um perfil 
de seriedade, ética e compostu-

ra profissional.
    
DIREITOS – E como sobre-

vive a ABI?

Ramiro Aquino – Não conse-
guimos implantar uma cobrança 
mensal que atendesse as nossas 
mínimas despesas. Pelo tama-
nho do quadro o valor não seria 
suportável pela maioria dos asso-
ciados e por isso preferimos não 
fazer nenhuma cobrança por en-
quanto. Mas estamos reavalian-
do essa questão com a ampliação 
do quadro. Felizmente não temos 
despesas com a nossa sede provi-
sória que foi gentilmente cedida 
pela Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI) e em outros casos como au-
xilio funeral com algum associado 
rateamos entre os diretores e ou-
tros companheiros.
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Dirigindo a Associação Bahiana de Im-
prensa – Seccional Sul, desde junho 
de 2009, o jornalista Ramiro Aqui-

no, que por acordo com a ABI estadual teve 
seu mandato prorrogado até junho de 2014, 
anuncia que a seccional vai realizar eleições 
no próximo ano, para renovar o quadro dire-

tivo da entidade. Em conversa com o Jornal 
Direitos o dirigente destacou que ainda em 
seu mandato pretende começar a ampliação 
do quadro social da instituição, trazendo 
novos nomes, mas seguindo os mesmos cri-
térios rigorosos de seleção que marcaram a 
sua história.

“A ABI Seccional Sul quer 
uma nova cara em 2014”

O entrevistado dessa edição do DIREITOS, é o jornalista e membro 
da Academia Grapíuna de Letras (Agral), onde ocupa a cadeira nº 4, 

que tem como patrono José Teixeira Bastos e Presidente a Associação Bahiana 
de Imprensa Seccional Sul (ABI Sul), RAmIRO SOARES DE AquInO.
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CONSELHO FEDERAL DA OAB

DECISÕES

Apresentado Projeto de Lei que
exige advogado no inquérito

 A pedido da OAB Nacional, o deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá apresentou o Projeto de Lei 
(6705/2013) que estabelece a obrigatoriedade da 
presença do advogado no inquérito policial.

Para o presidente nacional da OAB nacional, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho, “não há espaço, 
no estado democrático de direito, para a existência 
de ato estatal inquisitorial. Assegurar um contra-
ditório mínimo é essencial para evitar erros, injus-
tiças e abusos”.

TJ-BA elege desembargador 
Eserval Rocha como presidente

ELEIÇÃO

PROJETOS E LEIS

Leia na página 2

OAB planeja ações 
em prol de pessoas 

com deficiência

TST cria cotas para 
afrodescendentes 

em serviços 
terceirizados

O novo 
Código 

Florestal
e a palavra 
final do STFCDH da Câmara aprova suspensão de 

decisão que autoriza casamento gay



O desembargador 
Eserval Rocha (foto) foi 
eleito, nesta quarta-feira 
(20/11), presidente do Tri-
bunal de Justiça da Bahia 
para o biênio que começa 
fevereiro de 2014 e ter-
mina nos primeiros dias 
de 2016. Ele disputava a 
presidência do TJ-BA com 
as desembargadoras Lí-
cia de Castro Laranjeira 
Carvalho e Ivete Caldas 
Silva Freitas Muniz. Com 
23 votos, Eserval Rocha foi 
eleito logo no primeiro es-
crutínio, com Lícia Carva-
lho recebendo 15 votos e Ivete Muniz 
sendo escolhida por cinco eleitores.

A eleição no TJ-BA ocorreu em 
meio a um clima político conturba-
do. Por encontrar irregularidades na 
elevação do cálculo de precatórios, o 
Conselho Nacional de Justiça deter-
minou o afastamento do presidente 

do tribunal, desembargador Mário 
Alberto Simões Hirs, e de sua an-
tecessora, a desembargadora Telma 
Laura Silva Britto.

De acordo com o ministro Fran-
cisco Falcão, corregedor nacional 
de Justiça, foram encontrados pro-
blemas na gestão de precatórios ju-
diciais, cálculos incorretos contra o 

erário, juros e multas exces-
sivas e erros de julgamento 
em execuções. Em entrevista 
ao jornal A Tarde, o desem-
bargador Mário Alberto Hirs 
afirmou que o CNJ persegue o 
tribunal baiano e negou as ir-
regularidades apontadas por 
Falcão.

Durante a eleição, os de-
sembargadores também esco-
lheram o restante da Mesa Di-
retora do TJ-BA. A primeira 
vice-presidente durante o bi-
ênio 2014/2005 será a desem-
bargadora Vera Lúcia Freire 
de Carvalho, e a segunda vi-

ce-presidência ficou com a desembar-
gadora Maria da Purificação da Silva. 
O desembargador José Olegário Mon-
ção Caldas foi eleito corregedor-geral 
de Justiça, enquanto a corregedoria 
das comarcas do interior do estado 
caberá à desembargadora Vilma Cos-
ta Veiga. (ASCOM TJ-BA)

TJ-BA elege desembargador 
Eserval Rocha como presidente

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

ELEIÇÃO

1ª Dica – Ao receber o cliente pela primeira 
vez, cumpre ao advogado perguntar-lhe, antes 
do mais, se outorgou procuração a outro causí-
dico. Em caso afirmativo, cabe-lhe explicar que 
a ética o impede de aceitar a causa, sem que 
o advogado anterior lhe substabeleça a procu-
ração. Antes disso, deve abster-se mesmo de 
opinar sobre a questão, mesmo porque sua opi-
nião pode ser contrária à daquele a quem está 
confiada à causa. Segundo o Código de Ética da 
advocacia, o advogado não deve se pronunciar 
sobre caso que saiba entregue ao patrocínio de 
outro advogado.

2ª Dica – Caso o cliente insista em consti-
tuir novo patrono, deve o profissional consulta-
do solicitar que ele acerte contas com seu advo-
gado e, depois, traga um substabelecimento de 
procuração, só se justificando qualquer proce-
dimento judicial, antes disso, em situações de 
urgência, inadiabilidade, ou recusa do substa-
belecimento.

3ª Dica – Lembra-te de que constitui infra-
ção ética, passível de processo disciplinar in-
gressar o advogado com mandato em processo 
no qual exista procuração válida outorgada a 
outro colega

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advo-
gados” de Benedito Calheiros Bomfim

Ver de perto
O deputado federal Osmar Terra (PMDB-

-RS) quer que o governo brasileiro convide o 
presidente da Bolívia, Evo Morales, a visitar as 
cracolândias espalhadas pelas grandes cidades 
brasileiras. De acordo com Terra, o objetivo é 
fazer com que Morales veja de perto o efeito 
que o crack, derivado da cocaína, produz em ho-
mens e mulheres. Em 2011, Morales liberou a 
plantação da folha de coca no país. Atualmente, 
a Bolívia conta 10 mil hectares para plantação 
medicinal e cultural da folha, e a expectativa é 
de que outros 30 mil hectares sejam cultivados 
sem qualquer controle, o que facilita a produção 
de cocaína e crack.

Abertura de empresas
O governo federal formalizou, 

por meio da assinatura de um con-
trato de R$ 30 milhões, a criação 
do portal “Empresa Simples” que, a 
partir do segundo semestre do ano 
que vem, deverá reduzir o tempo de 
abertura e fechamento de empresas 

para, no máximo, cinco dias. O portal 
será desenvolvida pelo Serviço Fede-
ral de Processamento de Dados (Ser-
pro). Segundo o ministro, o portal 
será dirigido a 8,5 milhões de micro 
e pequenos empresários e também 
para os microempresários individu-

ais (MEI). Por meio da já existente 
Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios (Redesim), será 
criado um cadastro nacional unifica-
do para as transações de abertura e 
baixa de empresas. 
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Compartilhando informações
Desmoralização do Judiciário

Iniciado em 4 de novembro, o 
Censo dos Magistrados recebeu, em 
uma semana, as respostas de 4,5 mil 
juízes em atividade no Brasil, o que 
equivale a 25% do total, de acordo 
com dados do Departamento de Pes-
quisas Judiciárias do Conselho Na-
cional de Justiça. O censo segue até 

13 de dezembro e representa a segun-
da etapa do processo iniciado com o 
questionamento aos 173 mil servido-
res do Judiciário. O CNJ estima que 
o tempo necessário para responder ao 
questionário, que está disponível em 
seu site, não seja maior do que dez 
minutos.

Em editorial, o jornal O Estado de 
São Paulo afirma os petistas tem ra-
zão ao afirmar, em manifesto divulga-
do esta semana, que é ilegal a decisão 
do presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Joaquim Barbosa, 
de mandar recolher à prisão 12 dos 
condenados no processo do mensalão. 
“O Estado de Direito está real e grave-
mente ameaçado no Brasil, mas pelos 
sectários, pelos oportunistas fisiológi-
cos e pelos inocentes úteis do PT que, 

por razões diversas, se empenham 
numa campanha nacional de desmo-
ralização do Poder Judiciário, ferin-
do fundo a estabilidade institucional 
e colocando em risco, em benefício da 
hegemonia política do partido, o fu-
turo da democracia no país”, afirma 
o jornal. Para o Estadão, essas e ou-
tras investidas contra o Judiciário e a 
imprensa mostram que o PT que uma 
democracia na qual ninguém contrarie 
suas convicções.

Você sabia que a primei-
ra Constituição escrita 
do mundo foi a America-
na, em 1.787?

+++

Você sabia que o primeiro 
afro-descente a integrar o 
Supremo Tribunal Fede-
ral foi o Dr. Pedro Augusto 
Carneiro Lessa, Jurista, Professor da USP, Magistrado e Político, em 
1907?

+++

Você sabia que a primeira Faculdade de Direito do Brasil foi 
fundada em Olinda em 11 de agosto de 1.827?

+++

Você sabia que o Regimento Régio de 17 de dezembro de 1548, pro-
mulgada por Dom João III, pode ser considerada nossa primeira cons-
tituição?

+++

Você sabia que a primeira mulher 
a se formar bacharel em Direito 
no Brasil, foi Maria Augusta Sa-
raiva na USP em 1.902?

+++

Você sabia que a Delegacia especia-
lizada na defesa dos Direitos da Mu-
lher (DDM) fundada no Brasil em 06 
de agosto de 1985, foi a pioneira no 
mundo?

1- Affectio Maritalis = Ânimo de serem marido e mulher.
2- Affectio Societatis = O interesse societário. Ânimo de constituição de uma 

sociedade.
3-Animus Domini = Intenção de (ser) proprietário (=senhor/dono), Intenção 

de domínio ou posse.
4- Alieno Nomine = Em nome alheio
5- Alieno Tempore = Intepestivamente inoportuno, intempestivo.
6-Autorictas = Autorização.
7- Condicio Potestativa = Condição Potestativa
8-Cogito Ergo Sum = Penso, logo existo
10- Consuus = Cúmplice
11-De Meritis = Do mérito
12- Essentialia Negotii = Negócios Essenciais
13-Facultas Agendi = Facukdade de Agir
14-In Custodiendo = Em guardar (diz-se culpa)
15- In Futurum = No futuro

Muito se discute a legitimidade do 
poder judiciário para rever os atos admi-
nistrativos do executivo e as leis aprova-
das pelo legislativo. Essa discussão não 
é atual.  Os críticos alegam que o poder 
judiciário não tem legitimidade para to-
mar essa decisão, argumentam que os 
juízes não sofrem uma avaliação popular 
e, portanto, não podem afastar os atos do 
Executivo e do Legislativo. Aqueles que 
defendem o controle judicial inferem que 
compete ao poder judiciário dizer o direi-
to que está na Constituição.

Não é possível que um ato lesivo do 
legislativo e/ou do executivo  ao entrar 
no ordenamento e ofender uma norma de 
eficácia plena que, por si só, irradia apli-
cação, não mereça o cuidado judicial. Ao 
poder judiciário compete receber as ações 
e dela tomar conhecimento, especialmen-
te, quando se tratar de direitos materiais 
fundamentais.  O magistrado não pode 
aplicar o princípio do non liquet, não pode 
ser um “Pôncio Pilatos”. A jurisdição es-
taria reduzida, limitada e comprometen-
do os seus limites e a sua funcionalidade.

Desde 1803, a partir do julgamento 
do caso Marbury X Madison, que teve 
como relator o Juiz da Corte Americana, 
John Marshall, o controle judicial tem 
recebido contornos que têm afirmado a 
competência do poder judiciário como 
importante meio para a efetivação dos 
direitos fundamentais, bem como para 
garantir a supremacia da constituição e o 
respeito à estrutura do próprio estado e a 
observância das competências de cada ór-
gão constitucional. Naquela oportunida-
de,  Marshall chamou a atenção de todos 
para ressaltar que o “governo dos EUA 
se chamava governo das leis e não de ho-
mens”, assim como advertiu que na Grã 
Bretanha, o rei é citado pessoalmente na 
forma de uma petição quando ofende o di-
reito do cidadão e ele jamais deixou de se 
conformar com as decisões judiciais. 

Nesse sentido, a jurisdição constitu-
cional cumpre um papel de relevo  no es-
tado democrático de direito, no caso bra-
sileiro, o STF tem tomando decisões que 
asseguram determinados direitos às mi-
norias, protegendo os direitos fundamen-
tais de grupos que ora são numericamen-
te inferiores à população, mas também 
podem ser numericamente maior, mas 
não possui maioria no Congresso Nacio-
nal e que, historicamente, estiveram á 

margem socialmente, conforme evidencia 
Luís Barroso (2012), ao informar que um 
dos fundamentos do controle de consti-
tucionalidade na “proteção dos direitos 
fundamentais, inclusive e, sobretudo, os 
das minorias, em face de maiorias parla-
mentares eventuais. Seu pressuposto é a 
existência de valores materiais compar-
tilhados pela sociedade que devem ser 
preservados das injunções estritamente 
políticas”.

Nesse sentido, o STF tem tomado de-
cisões que, por vezes, conflitam, aparen-
temente, com o direito da maioria. Assim, 
foi com o julgamento das ações afirmati-
vas, ADPF 186, quando os ministros en-
tenderam que as cotas raciais possuem 
fundamentos constitucionais e, portan-
to, são válidas. A Corte sustentou que a 
Constituição Federal impõe uma repara-
ção de danos pretéritos do país em relação 
aos negros, com base no artigo 3º, inciso I, 
da Constituição Federal, que preconiza, 
entre os objetivos fundamentais da Repú-
blica Federativa do Brasil, a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária e 
que as políticas afirmativas servem para 
garantir direito a todos os seres humanos 
a um tratamento igualitário e respeitoso. 
Do mesmo modo, promoveu a integração 
e interpretação do sistema constitucio-
nal e, à unanimidade, compreendeu que 
a união estável entre pessoas do mesmo 
sexo tem cabimento no ordenamento ju-
rídico brasileiro ao reconhecer os direitos 
das minorias e aos direitos fundamentais 
básicos e identificar que se tratava do 
cumprimento da própria essência da ju-
risdição constitucional (BRITTO, 2011).

E neste século, um desafio que se im-
põe ao Estado é equacionar os interesses 
da maioria e da minoria. É importante 
fazer essa equação para impedir uma 
ditadura da maioria e percorrer um pro-
cesso inverso à evolução dos direitos hu-
manos. A democracia não pode significar 
um obstáculo aos direitos das minorias, 
pelo contrário, ao apresentar o standard 
da democracia, o Estado Democrático de 
Direito deve prezar pelos direitos das mi-
norias.

Por Efson Batista Lima.
Advogado. Mestrando em Direito, Especializando em 

Democracia, República e Movimentos Sociais e Instrutor 
Jurídico no Centro Público de Economia Solidária/SETRE. 

Salvador – Bahia.

O exercício da jurisdição 
constitucional: Um instrumento 
de preservação do Estado 
Democrático de Direito

ARTIGO
efsonlima@gmail.com



A Comissão Especial dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) reuniu-se 
na última quarta-feira (20) 
e deliberou que irá encami-
nhar ofício às seccionais que 
ainda não têm Comissão 
com esse tema para que se-
jam tomadas providências 
para criá-las.  Além disso, 
esteve na pauta acessibili-
dade no processo eletrônico 
judicial, PJe.

“É preciso acompanhar 
as políticas públicas de tutela do dire-
to das pessoas com deficiência. É im-
portante que a OAB tenha um padrão 
de atuação em nível nacional para atu-
ar. Para isso, vamos solicitar às nove 
seccionais que ainda não têm comissão 
para tratar do tema, que elas criem. 
Junto com os ofícios enviaremos o 
projeto fundamentado para criar as 
comissões”, explicou o presidente da 
Comissão Especial de Diretos da Pes-
soa com Deficiência da OAB Nacional, 
Tênio do Prado.

Tênio disse que ficou decidido ainda 
que em março do ano que vem será rea-
lizado um encontro com os presidentes 
das comissões das seccionais com a fi-
nalidade de discutir temas como: aces-
sibilidade, acesso à comunicação e à 
informação. “Levaremos as demandas 
à Conferência Nacional dos Advogados, 
que será em novembro 2014”.

PJe - Na ocasião, também foi dis-
cutido sobre a acessibilidade no PJe 
que está em fase de implantação. 
“Existem inconformidades e falta de 
acessibilidade. Da forma que está não 

tem condições de ser implan-
tado. O PJe tem que oferecer 
acessibilidade de informação”, 
disse Prado.

Tênio esclareceu que há 
uma luta perante o CNJ para 
que sejam tomas providências 
a respeito disso. “Hoje, há uma 
soma de esforços na OAB”, 
destacou. Ele lembrou que a 
Comissão Especial de Direito 
e Tecnologia do Conselho Fe-
deral da OAB, que é presidida 
por Luiz Cláudio Allemand, 
tem atuado em defesa desses 
da acessibilidade.

Prado destacou que a acessibilida-
de é um direito das pessoas com defici-
ência e que a Convenção Internacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia, está incorporada ao ordenamento 
jurídico por meio do Decreto 6.949, de 
25 de agosto de 2009.

Participantes - Estiveram presen-
tes na reunião o vice-presidente da 
comissão, Joaquim Santana; a secre-
tária, Gilvana Maciel; os membros, 
Edson Araújo, Berenice Lessa, Ana 
Luisa Junqueira e Frederico Gracia.
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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 

2 
 

HORAS

OAB planeja ações em prol
de pessoas com deficiência

CONSELHO FEDERAL DA OAB

Acessibilidade no PJe para deficientes físicos foi 
um dos temas tratados na reunião da comissão



 A pedido da OAB Nacional, o depu-
tado federal Arnaldo Faria de Sá apre-
sentou o Projeto de Lei (6705/2013) que 
estabelece a obrigatoriedade da presença 
do advogado no inquérito policial.

Para o presidente nacional da OAB 
nacional, Marcus Vinicius Furtado Coê-
lho, “não há espaço, no estado democrá-
tico de direito, para a existência de ato 
estatal inquisitorial. Assegurar um con-
traditório mínimo é essencial para evitar 
erros, injustiças e abusos”.

O advogado é indispensável à prote-
ção dos direitos do cidadão, assim o diz 
a Constituição Federal. “O advogado é a 

voz constitucional do cidadão brasileiro. 
Sem a sua obrigatória presença no inqué-
rito, o cidadão fica desguarnecido, dimi-
nuído, perante a forca do Estado”, aludiu 
o presidente nacional da OAB.

O Projeto de Lei já possui apoio de-
clarado do Presidente da Câmara dos 
Deputados, do presidente do Senado, do 
Ministro da Justiça e das Associações de 
Delegados.

“Procuramos dialogar com os princi-
pais protagonistas da tramitação desta 
matéria antes de apresentá-la. Será uma 
vitória da cidadania brasileira”, concluiu 
o presidente nacional da OAB.
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Direito Constitucional
1- Acerca da disciplina constitu-

cional do direito à educação, 
assinale a afirmativa correta.

a) Os municípios atuarão priorita-
riamente na prestação do ensino 
fundamental e médio.

b) Na prestação do ensino funda-
mental, além da utilização obri-
gatória da língua portuguesa, é 
assegurada às comunidades indí-
genas a utilização de suas línguas 
maternas.

c) É permitido às universidades ad-
mitir professores estrangeiros, na 
forma da lei, mas é expressamen-
te vedada a admissão de técnicos 
e de pesquisadores estrangeiros.

d) O ensino é livre à iniciativa priva-
da, independente de autorização 
e da avaliação de sua qualidade 
pelo Poder Público.

2- Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente o frag-
mento a seguir.

A desapropriação para fins de 
reforma agrária ocorre me-
diante prévia e justa indeni-
zação

a) em dinheiro, incluindo-se as ben-
feitorias úteis e necessárias.

b) em dinheiro, mas as benfeitorias 
não são passíveis de indenização.

c) em títulos da dívida agrária, in-
cluindo-se as benfeitorias úteis e 
necessárias.

d) em títulos da dívida agrária, mas 
as benfeitorias úteis e necessárias 
serão indenizadas em dinheiro.

3-  Após reiteradas decisões so-
bre determinada matéria, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) aprovou enunciado 
de Súmula Vinculante de-
terminando que “é inconsti-
tucional lei ou ato normati-
vo estadual ou distrital que 
disponha sobre sistemas de 
consórcios e sorteios, in-
clusive bingos e loterias”. 
O Estado X, contudo, não 
concordando com a posição 
do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), edita lei dispondo 
exatamente sobre os siste-
mas de consórcios e sorteios 
em seu território.

A partir da situação apresentada, 
assinale a afirmativa correta.

a) O Supremo Tribunal Federal 
(STF) poderá, de ofício, declarar 
a inconstitucionalidade da norma 
estadual produzida em desconfor-
midade com a Súmula.

b) Qualquer cidadão poderá propor a 
revisão ou o cancelamento de sú-
mula vinculante que, nesse caso, 
será declarada mediante a deci-
são de dois terços dos membros do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

c) É cabível reclamação perante o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
para questionar a validade da lei 
do Estado X que dispõe sobre os 
sistemas de consórcios e sorteios 
em seu território.

d) A súmula possui efeitos vincu-
lantes em relação aos órgãos do 
Poder Judiciário e à Administra-
ção Pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e mu-
nicipal, mas não vincula o Poder 
Legislativo na sua atividade legi-
ferante.

4- “M” vem desrespeitando o zo-
neamento estipulado pelo Mu-
nicípio X em seu plano dire-
tor, uma vez que mantém, com 
nítido caráter de especulação, 
terreno não utilizado em área 
residencial.

Assinale a alternativa que in-
dica medida que o Município 
X pode tomar para que “M” 
utilize adequadamente seu 
terreno.

a) Desapropriar o terreno, sem que 
haja pagamento de indenização.

b) Desapropriar o terreno, mediante 
pagamento de indenização justa, 
prévia e em dinheiro.

c) Determinar edificação compulsó-
ria naquele terreno.

d) Instituir multa administrativa no 
patamar de até 100% do valor no 
IPTU do imóvel.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE OUTUBRO DE 2013.  1- B; 2- D; 3- C E 4- B. Justiça condena Universal por
destruir casarões históricos

Conhecimento acadêmico

Nova turma

A Igreja Universal do Reino de 
Deus, do bispo Edir Macedo, foi con-
denada a pagar uma indenização de 
R$ 33 milhões devido à demolição de 
três casarões históricos para cons-
trução do Templo Maior, na Avenida 
Olegário Maciel, no bairro de Lour-

des, em Belo Horizonte. Inaugurado 
em 2004, é o maior templo da igreja 
em Minas. Construído em terreno de 
8,7 mil metros quadrados, a um cus-
to estimado de R$ 30 milhões, tem 
capacidade para cinco mil pessoas 
sentadas.

A Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara dos Deputados aprovou em ca-
ráter terminativo um projeto de lei que cria 
203 cargos efetivos e 83 cargos em comis-
são e funções de confiança no Ministério 
Público da União. Foi votada e aprovada 

também emenda da Comissão de Finanças 
e Tributação que condiciona o provimento 
das vagas à expressa autorização na Lei 
Orçamentária Anual. Como foi analisado 
em caráter terminativo, o projeto segue 
agora para análise do Senado.

Foram prorrogadas até março de 
2014 as inscrições para o Concurso de 
Artigos Jurídicos, que é promovido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, em parceria com 
a Fundação Oswaldo Cruz. As inscri-
ções devem ser feitas no site da Fiocruz 
(www.fiocruz..br)e, de acordo com o edi-

tal, o objetivo do concurso é “estimular 
a reflexão e o aprofundamento da cons-
trução dos marcos do Direito à Assistên-
cia Social como área do conhecimento”. 
Podem participar bacharéis de Direito, 
sendo que cada artigo pode ter até três 
coautores, e o primeiro colocado recebe-
rá prêmio de R$ 4 mil.

“Tehuam-Tsi - respondeu Li-Tsing,
Wen-Tchu não diz a verdade,
é fácil a um magistrado da tua sabe-
doria
verificar que ele mente.
A propriedade de Wen-Tchu fica abai-
xo da que possuo.
O Yang-Tse-Kiang corre para o mar
e não para as montanhas da Kuen Lun.
Para que o cesto que encontrei viesse
das águas do Wen-Tchu para as do 
meu arrozal,
era preciso que ele subisse a corrente-

za do rio.
Li-Tsing - respondeu o Juiz,
a experiência dos homens como tu
nada tem com a ciência dos magistra-
dos como eu.
Quando a Justiça quer,
os cestos sobem os rios,
os peixes cantam nas árvores e
os pássaros fazem ninho no fundo do 
mar...”

(extraído de À Sombra das Tamareiras, 
de H. Campos) 
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Apresentado Projeto
de Lei que exige

advogado no inquérito

Os peixes cantam
nas árvores

Marcus Vinicius (D) 
e o líder da Frente 
Parlamentar dos 
Advogados, Arnaldo 
Faria de Sá



A revista íntima é utilizada pelas 
empresas com o objetivo de defender e 
preservar o seu patrimônio e seus inte-
resses. No entanto na maioria das vezes 
é utilizada de forma lesiva, violando a 
honra e dignidade de seus empregados, 
ocasionando diversas discussões sobre o 
tema. Por óbvio que ao ser contratado, 
o empregado sofre algumas restrições, 
pois está sobre o manto do poder diretivo 
do empregador e deve seguir as normas 
previamente estabelecidas no contrato 
de trabalho. Porém, na realidade, o em-
pregado por necessitar do emprego acaba 
aceitando certas condutas inapropriadas 
por parte do empregador, que maculam 
sua dignidade e lhe expõe a situações ve-
xatórias.

O empregado, em caso de revista ín-
tima abusiva, pode se recusar a tal pro-
cedimento. No entanto, essa conduta não 
será bem vista pelo empregador e conse-
quentemente irá gerar problemas no am-
biente de trabalho.

Embora, o artigo 373-A da Consolida-
ção das Leis do Trabalho proíba a revista 
íntima realizada em mulheres, o Poder 
Judiciário utiliza por analogia o mes-
mo critério para penalizar essa prática 
quando um funcionário do sexo masculi-
no é submetido a essa conduta, em face 
do princípio da igualdade previsto na 
Constituição Federal. É importante res-
saltar que após o Poder Judiciário aplicar 
diversas multas e penalidades, as empre-
sas passaram a adotar uma sistemática 
preventiva, visando evitar a revista abu-
siva nos seus funcionários e assim, obstar 
a condenação em indenização por danos 
morais.

Nesse sentido é o entendimento pro-
ferido pelo Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) - processo nº. RR-688679-
94.2000.5.01.5555 - que reformou decisão 
para determinar a manutenção da sen-
tença de origem, que condenou a empre-
sa a pagar indenização por danos morais 
ao empregado que diariamente era sub-
metido à revista íntima, onde ficava com-
pletamente nu e andava por um corredor 
espelhado e, era observado por guardas 
responsáveis pela segurança ou por qual-
quer outra pessoa.

Observe-se que o projeto de Lei nº. 
583/2007 que atualmente esta aguardan-
do aprovação no plenário, visa além de 
penas pecuniárias e suspensão do repre-
sentante da empresa, a aplicação de pena 
de detenção de seis meses a um ano, para 
aqueles que exercendo seu poder fiscali-
zatório, ferir os princípios fundamentais 

que a Constituição Federal confere aos 
indivíduos.

Oportuno salientar que a revista re-
alizada por cautela, em bolsa e sacolas 
dos funcionários, geralmente, não ense-
ja o pagamento de danos morais, desde 
que não extrapole os limites do poder de 
proteção do patrimônio da empresa. Sen-
do certo que deve ficar claro que o intuito 
da empresa é preservar seus bens, a fim 
de tutelar os seus direitos exercendo seu 
poder de fiscalização.

Recentemente o TST reformou a 
decisão que condenava uma rede de hi-
permercados a pagar danos morais co-
letivos por fazer revistas nos pertences 
dos funcionários (processo nº RO-88700-
74.2009.5.05.0000). A decisão foi funda-
mentada no fato de que os representan-
tes da empresa não tinham contato físico, 
portanto a atitude da empresa não feriu 
imagem, a honra, a intimidade e vida pri-
vada dos empregados.

A grande problemática da questão é 
o limite tênue que divide a forma apro-
priada de realizar a revista íntima e o po-
der fiscalizatório da empresa, sem que o 
direito a propriedade ultrapasse o direito 
à dignidade, ambos previstos no artigo 5º 
da  Constituição Federal.

O fato agravante da situação é jus-
tamente a esfera subjetiva envolvendo 
a questão da revista íntima, tendo em 
vista que para algumas pessoas uma con-
duta pode ser invasiva ao ponto de ferir 
sua honra e até mesmo a sua dignidade 
e, para outra pode ser considerada uma 
conduta aceitável. Por ser uma conduta 
cada vez mais recriminada, as empresas 
devem esgotar os métodos menos inva-
sivos, como por exemplo, sistema inter-
no de filmagem, segurança, detector de 
metal, entre outros, e somente quando 
estritamente necessário, realizar revis-
tas, sempre observando os critérios para 
preservar as garantias fundamentais dos 
seus funcionários.

A inobservância destes critérios por 
parte do empregador pode gerar indeni-
zação por danos morais aos seus empre-
gados, tendo em vista que o entendimento 
do TST se firmou no sentindo de penali-
zar as empresas que ainda utilizam esse 
método de revista abusivo e, que não fa-
zem a ponderação necessária a fim de não 
ferir o princípio da inviolabilidade da pri-
vacidade da pessoa humana.
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Por Maira André Collange de Araújo. 
Advogada trabalhista da Innocenti 

Advogados Associados. São Paulo – São Paulo.

Ministro da Justiça apoia presença 
de advogado em inquérito

O ministro da Justiça José Eduardo 
Cardozo manifestou apoio à proposta que 
torna o advogado indispensável durante o 
inquérito policial. Ele encontrou-se com o 
presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Marcus Vinícius 
Furtado Coêlho, e com o secretário da Re-

forma do Judiciário, Flávio Caetano. Na 
reunião, o ministro afirmou que o projeto 
agrega valor ao inquérito. De acordo com 
o presidente da OAB, a proposta é impor-
tante, pois garante ao cidadão o direito de 
apresentar sua versão dos fatos com a as-
sistência de um profissional.

Depois do sucesso do projeto pi-
loto implantado em algumas regiões 
do país, o governo da Inglaterra quer 
ampliar o uso da Justiça Restaurativa 
nos próximos três anos. O Ministério 
da Justiça anunciou, nesta semana, 
um investimento de 29 milhões de 
libras (cerca de R$ 105 milhões), di-
nheiro proveniente de multas pagas 
pelos próprios condenados. A ideia é 
apostar na Justiça Restaurativa para 
diminuir os impactos do crime nas ví-
timas e reduzir a reincidência, consi-
derada bastante alta na Inglaterra.

O programa, que permite que víti-
ma e ofensor dialoguem sobre os mo-
tivos e consequências do crime, vem 
sendo implantado aos poucos no país. 
Ao longo do último ano, apenas 1% 
das vítimas se submeteu aos procedi-
mentos da Justiça Restaurativa. Ain-
da assim, os números são animadores. 
Das vítimas, 85% ficaram satisfeitas 
depois de conversar com seus algozes. 
Com relação a esses, uma estimativa 
aponta que a Justiça Restaurativa re-
duz em 14% a chance de reincidência 
no crime.

Dados do governo revelam que me-
tade dos presos na Inglaterra comete 
outro crime em até um ano após deixar 
a cadeia. Esse número sobe para quase 
60% se forem considerados só os crimes 
de baixo poder ofensivo, como furtos. O 

aumento do orçamento para a Justiça 
Restaurativa é visto como um investi-
mento já que, ao diminuir a alta reinci-
dência no crime, deve também reduzir 
os gastos com a Justiça Criminal e o 
sistema penitenciário.

Na prática, a chamada Justiça 
Restaurativa consiste em permitir 
que a vítima converse com seu ofen-
sor, seja pessoalmente ou por video-
conferência. As duas partes precisam 
concordar com o encontro. A esperan-
ça é que os dois lados do crime, ao se 
encontrarem e conhecerem nome e 
motivos do outro lado,  possam com-
preender o que aconteceu e seguir em 
frente. Para a vítima, isso significa su-
perar eventuais traumas e, em alguns 
casos, recuperar o bem material que 
foi perdido. Para o condenado, a ex-
pectativa é de que, ao enxergar o mal 
que causou, resolva deixar o crime e 
começar uma nova vida.

Relatos de ONGs que ajudam víti-
mas dão conta que muitas pessoas só 
conseguem superar o trauma depois 
de encontrar seu agressor e enxergar 
que ele é uma pessoa como qualquer 
outra. A ideia dos encontros é dar 
oportunidade também ao ofensor de 
pedir desculpas e propor uma maneira 
de reparar o dano, por exemplo, com 
trabalho voluntário para ajudar a co-
munidade onde vive.

Estão abertas as inscrições para o 
concurso público da magistratura do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região. São 134 vagas em disputa para 
o cargo de juiz do trabalho substituto. 
O salário inicial é de R$ 21.766,15 e os 
aprovados irão trabalhar na área de ju-
risdição do tribunal, que abrange a capi-
tal paulista, Baixada Santista e a gran-
de São Paulo.

Entre os requisitos para se candida-
tar, o interessado deve ter, no mínimo, 
três anos de atividades jurídicas após a 
formação do curso de Direito. As inscri-

ções podem ser feitas pelo site do próprio 
site TRT-SP até o dia 17 de dezembro. A 
taxa de inscrição é de R$ 200.

O concurso terá as seguintes etapas: 
prova objetiva seletiva, duas provas es-
critas, sindicância da vida pregressa e 
investigação social, exame de sanidade 
física, mental e aptidão psicológica, prova 
oral e avaliação de títulos.

Este é o segundo concurso para juiz 
aberto este ano pelo TRT-SP. Em mar-
ço, foi dado início ao 38º concurso público 
para magistratura do TRT da 2ª Região, 
que ainda não foi concluído.

A Procuradoria Geral 
de Cuiabá abriu concurso 
público para 12 vagas ime-
diatas e 24 para cadastro 
de reserva para procurador 
com salário inicial de R$ 
7.412,26, mais adicional de 
qualificação e mais rateio 
de honorários advocatícios. 
Para se candidatar é preci-
so ser bacharel em Direito 
e ter registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil. As 
inscrições poderão ser fei-
tas de 2 a 27 de dezembro. 
A taxa é de R$ 200.

Vagas: Duas
Remuneração: R$ 16.452,72
Requisitos: Bacharelado em Direito e registro na OAB
Inscrições: Até 22 de novembro.
Taxas: R$ 150.

Vagas: 1.383
Remuneração: Não divulgada
Requisitos: Bacharelado em Direito ou ter exercido 
função em serviços notariais ou de registros por no 
mínimo 10 anos
Inscrições: Suspensas aguardando novo prazo.
Taxa: R$ 200

Inglaterra aumenta investimento 
em Justiça Restaurativa

TRT-2 abre 134 vagas para
juiz com salário de R$ 21 mil

Procurador 
de Cuiabá 

Prefeitura do Recife 
- Cargo: Procurador

Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ-BA) - Cargo: Notário

Revista íntima:
garantias e direitos de 
empregados e empresas

Direito do Trabalho

Concursos Jurídicos

DIREITO 
INTERNACIONAl

Maira.collange@innocenti.com.br



Direito
Imobiliário

Por Vercil Rodrigues.
Vercil Rodrigues, Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. 
Membro-Idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e autor do livro: “Breves Análises Jurídicas” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia. (73) 9134 5375, 8852 2006 e 3613 2545
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1- Os condôminos do prédio 
onde moro resolveram em reu-
nião condominial optarmos pela 
contratação de um porteiro. Quais 
orientações devemos seguir para 
contratarmos um profissional 
dessa área? Madalena Lima

Madalena, a seleção de um portei-
ro é algo difícil e que demanda uma 
série de cuidados porque a maioria 
dos contratados não se encaixa no 
perfil ideal. A falta ao serviço, o não 
cumprimento dos horários a desaten-
ção com o acesso dos visitantes... 

Um dos fatores para que os por-
teiros não fiquem muito tempo nos 
cargos é o acúmulo de função. Hoje, 
em muitos condomínios, os porteiros 
assumem também as funções de ze-
lador e até mesmo de segurança. 

Ao contratar um profissional para 
essa área, aconselhamos dar priori-
dade aos que possuam cursos de for-
mação e treinamento e experiência 
comprovada na função. Além disso, 
ao longo do período do trabalho pro-
mover reuniões periódicas de ajus-
tes, treinamentos e reciclagens.

E como deve ser a postura de um 
bom porteiro? Ele deverá ser gentil 
e atencioso com os moradores de vi-
sitantes; educado, principalmente 
quando tiver que reclamar sobre al-
gum ato errado de um condômino; 
deve prestar atenção redobrada com 
o acesso ao condomínio de visitantes 
e prestadores de serviços que devem 
ser controlados com rigor; sem abrir 
exceções. O porteiro também deve ter 
como regra o não tecer comentários 
sobre a rotina do condomínio nem 
mesmo com conhecidos; se o condo-
mínio tiver uniforme, deixe para tro-
car de roupa no vestiário do prédio 
e pessoas estranhas e que não são 

funcionários não podem ter acesso à 
guarita da portaria.

Os especialistas são unanimes em 
dizer que os condôminos ajam sempre 
dentro da lei para evitar dor de cabe-
ça no futuro. Isso pode ir desde confli-
tos ou bate-boca entre síndico e traba-
lhar - mais comum do que você possa 
imaginar – e até mesmo processos 
judiciais. Por exemplo, pelas normas 
legais, o porteiro contratado para esse 
fim não deve exercer outras funções.

2- A conta de energia do nosso 
condomínio está vinda com valo-
res exorbitantes a cada mês. Trou-
xemos um eletricista e ele após 
análise falou que a fiação elétrica 
do prédio é antiga e que precisa-
va ser trocada e ao assim fazer di-
minuiria o valor da conta. Mas os 
moradores recusam a pagar uma 
taxa extra. Qual é a solução para 
esse problema? Paulo Cesar.

Paulo, cada tipo de obra requer 
um tratamento diferenciado para 
a sua realização. Tudo depende da 
avaliação da mesma para a manu-
tenção do patrimônio coletivo ou co-
mum, frente à necessidade da reali-
zação da referida obra. 

Na análise do caso concreto, con-
clui-se pelo que você nos relatou que 
a obra se apresenta como necessária, 
e sendo assim poderá ser realizada, 
devendo os moradores fazer o paga-
mento do valor, mediante comunica-
ção em assembleia posterior. Caso 
se entendesse ao contrário, ou seja, 
caso a obra fosse entendida como útil 
ou voluntária só seria possível a sua 
realização com a aprovação em as-
sembleia condominial com quórum 
especificado na convenção ou na lei 
vigente sobre o tema.

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
O Código Florestal estabeleceu 

novo marco legal no âmbito do direito 
ambiental. A relevância do que veio 
disciplinar e os avanços introduzidos, 
com aclaramento de regras, fixação de 
conceitos e definição de procedimen-
tos representam indiscutíveis ganhos 
à sociedade, que passou a contar com 
norma compatível com a realidade. 
Entretanto, a Procuradoria Geral da 

República e o Partido Socialismo e Li-
berdade (PSOL) ajuizaram, no começo 
deste ano, quatro Ações Diretas de In-
constitucionalidade (ADI) para questio-
nar dispositivos do Código Florestal no 
Supremo Tribunal Federal (STF). Ale-
gam a suposta ofensa ao artigo 225 da 
Constituição, com a fragilização da pro-
teção ao meio ambiente e mitigação dos 
princípios e instrumentos legais. 

O novo Código Florestal
e a palavra final do STF



Em artigo publicado na Folha de São 
Paulo, os cientistas políticos João Feres Jú-
nior e Fábio Kerche defendem o voto obriga-
tório no Brasil. Não há qualquer comprova-
ção do argumento de que o voto obrigatório 
prejudica a qualidade de nossa democracia. 
O único dado concreto é que mantemos al-
tas doses de participação em nosso processo 
eleitoral, mesmo sendo a obrigatoriedade do 
voto no Brasil muito mais simbólica do que 
real”, afirmam. Segundo eles, o estudo da 
política comparada mostra que onde o voto é 

facultativo, com exceção da Índia, os pobres 
têm maior probabilidade de não votar. “Se a 
inclusão dos setores populares na cidadania 
política ao longo da história correspondeu a 
sua inclusão nas políticas de proteção do Es-
tado, o contrário também é verdadeiro: seu 
alijamento da política eleitoral redunda em 
sua exclusão dessas mesmas políticas. Seria 
simplesmente irracional para um político 
eleito implementar políticas populares em 
um contexto onde o eleitorado de baixa ren-
da vota menos”, complementam.

Voto obrigatório

Pérolas
do Judiciário
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A Aposentadoria por Invalidez esta 
prevista aos trabalhadores segurados 
da Previdência Social, nos termos dos 
artigos 42 a 47, da Lei nº. 8.213, de 24 
de Julho de 1991. Cumprido o período 
de carência, fará jus ao benefício de Apo-
sentadoria por Invalidez, o segurado que 
estando em gozo do benefício de Auxílio-
-Doença, for considerado insusceptível 
de recuperação e reabilitação para vida 
laborativa, impossibilitado de garantir 
sua subsistência, devendo receber esse 
benefício enquanto permanecer inapto. 

A Aposentadoria por Invalidez pode 
ocorrer diante das enfermidades relacio-
nadas ao cotidiano das pessoas, desde 
que elas gerem a impossibilidade de-
finitiva e permanente para o segurado 
exercer atividade laboral, ou gerado por 
acidente do trabalho.

Para concessão do benefício de Apo-
sentadoria por Invalidez, o segurado 
deverá se submeter ao exame médico 
pericial a cargo do Médico Perito da Pre-
vidência Social, que poderá utilizar-se 
dos exames e relatórios médicos do pro-
fissional que assiste o segurado, como 
exame complementar.

O segurado para fazer jus ao benefí-
cio de Aposentadoria por Invalidez, tem 
que cumprir a carência de doze meses de 
contribuição, entretanto, para o Auxílio-
-Doença por Acidente do Trabalho (91) 
ou Aposentadoria por Invalidez – Aci-
dente do Trabalho (92), não é exigido o 
prazo de carência, precisando, apenas 
estar inscrito na Previdência Social.

O segurado que esta em gozo do be-
nefício de Aposentadoria por Invalidez 
tem que passar periodicamente, de dois 
em dois anos, por uma avaliação médica, 
para ser avaliado e constatação se houve 
a recuperação da capacidade laborativa, 
e caso, esta capacidade seja restabeleci-
da o benefício deixa de ser pago.

O empregado que estiver em gozo do 
benefício de Aposentadoria por Invali-
dez, terá seu contrato de trabalho sus-
penso durante o prazo definido pela le-
gislação previdenciária para a efetivação 
do benefício, conforme preceitua o artigo 
475, da CLT. Recuperando o empregado 
a capacidade para atividade laboral e 
sendo a aposentadoria cancelada, é asse-
gurado ao empregado o direito à função 
que ocupava ao tempo da aposentadoria, 
facultando, ao empregador o direito de 
indenizá-lo por rescisão do contrato de 
trabalho.

O valor do benefício de Aposentado-
ria por Invalidez corresponde a 100% do 
salário de benefício, caso o trabalhador 
segurado esteja recebendo o benefício 
de Auxílio-Doença. O salário de bene-
fício para os trabalhadores inscritos na 
Previdência Social até 28 de Novembro 
de 1999, a média aritmética simples das 
80% (oitenta por cento) maiores salários 
de contribuição, corrigidos monetaria-
mente, desde julho de 1994. E para os 
inscritos na Previdência Social a partir 
de 29 de Novembro de 1999, na média 
aritmética simples das 80% (oitenta por 
cento) maiores salários de contribuição 
de todo período contributivo. O segura-
do especial (trabalhador rural, pequeno 
produtor rural em economia familiar, 
etc...), a renda mensal corresponde a um 
salário mínimo.

O aposentado por invalidez caso ne-
cessite de assistência permanente de ou-
tra pessoa, fará jus um aumento de 25% 
(vinte e cinco por cento) a partir da data 
do pedido, se for atestado pela perícia 
médica à necessidade dessa assistência.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado. Especialista em Advocacia Previdenciária, As-
sessor Jurídico do Sindicato dos Aposentados e Pensio-
nistas do Estado da Bahia, Diretor-fundador da Conrado 
Advocacia e Membro da Academia de Letras Jurídicas do 

Sul da Bahia (ALJUSBA). Itabuna – Bahia.

1) “O devedor pode ser localizado na 
casa nº 242 da rua que fica aos fundos 
do cemitério, não precisando o oficial de 
Justiça alegar medo, como pretexto para 
não realizar a diligência, porque trata-
-se de rua despovoada de almas do outro 
mundo”.
(De uma petição, na comarca de São Je-
rônimo)

2) “O contestante nega ser o pai da crian-
ça, pois não chegou a ‘cometer’ a mãe do 
investigante. Mesmo tendo sido uma 
noite de orgias, com vários participan-
tes, o investigado limitou-se a uma única 
cópula, com outra pessoa da roda, após o 
que ficou com o tiche murcho”.
(De uma contestação em ação de inves-
tigação de paternidade, numa Vara de 
Família em Porto Alegre)

3) “O réu jamais furtou-se ao recebimen-
to da citação. Ocorre que reside em um 
local onde tem várias casas com o mesmo 
número, uma espécie de apartamento 
deitado”.
(De uma contestação, em processo na 
comarca de Pelotas, com o réu tentando 
explicar que não se escondera do oficial 

de Justiça)

4) “A parte autora diz que no contrato de 
compra e venda estão presentes o sujeito 
e o objeto, mas não aponta onde estará o 
predicado”.
(De uma contestação em ação revisional)

5) “O de cujus deixou uma decuja e 4 de-
cujinhos…”.
(De uma petição de inventário em Soro-
caba, SP)

6) “O pedestre não tinha idéia para onde 
ir, então eu atropelei”.
(De depoimento na Delegacia de Acidentes)

7) “Penhorei uma mesa de comer velha 
de quatro pés…”.
(Certidão lançada por um oficial de Jus-
tiça, em Passo Fundo, após efetuar uma 
penhora)

8) “… um crucifixo, em madeira, estilo 
colonial, marca INRI – sem número de 
série…”.
(Descrição da penhora feita por um 
oficial de Justiça de Porto Alegre) (autor 
desconhecido)

Aposentadoria 
por invalidez

Execução no 
processo do trabalho – 
Art. 769 da ClT

marcosconrado653@hotmail.com

Direito 
Previdenciário

O Direito, como fato social, não enve-
lhece nunca, e não envelhece porque suas 
normas, sejam escritas sejam costumei-
ra, destinam-se a regulamentar o com-
portamento humano em sociedade, e este 
altera-se em harmonia os novos anseios, 
novas pretensões e, principalmente (pen-
samos) em sintonia, com as modificações 
tecnológicas, de que é exemplo maior a 
comunicação via internet, depois da má-
quina de escrever.

Com a criação do telefone já muda-
ram-se os costumes e, em consequências, 
criaram-se regras para seu uso, a partir 
da maneira de despertar o interlocutor 
para atender o chamado até a forma de 
guardar o sigilo da conversa, de modo 
que fique restrita aos interessados, cons-
tituindo crime o seu desrespeito.

O telégrafo também gerou a normati-
zação para o seu uso e uma nova profissão, 
a de telegrafista, para cujo exercício é ne-
cessário estudar e bem conhecer a mani-
pulação da sua aparelhagem, assim como 
seus sinais, notadamente o Código Morse.

O rádio instalou-se no Brasil na dé-
cada de 20 do século XX fazendo tam-
bém gerar vias comportamentais, prin-
cipalmente na divulgação das notícias 
e da propaganda, podendo-se apontar 
como uma das pioneiras a transmissora 
Mayrink Veiga, fechada pelo golpe mili-
tar de 1964 Com o advento da Rádio Na-
cional em 1935, e o interesse do DIP – De-
partamento de Imprensa de Propaganda, 
do governo federal (criando a Hora do 
Brasil), mais regramentos surgiram, até 
o auge da censura depois do mencionado 
golpe militar.

A comunicação via satélite e, com o 
computador, a internet, que veio gerar 
um novo ramo do Direito, em desenvol-
vimento, mas já integrante de diversos 
cursos de Direito: O Direito de Internet, o 

Direito de Comunicação.
Falando-se dos Correios, sabe-se que 

é crime a violação da correspondência 
alheia.

Dos sinais de fumaça, dos sons dos 
tambores, do pombo correio, à internet, 
o Direito sofreu inúmeras interferências, 
como é púbico e notório. É a tecnologia 
interferindo no Direito.

E nas mutações sociais, encontramos 
a moda, que exigiu, por exemplo, o uso 
de sapato para as pessoas que ia passar 
ou passear, simplesmente, pela atual Av. 
Rio Branco, no Rio de o Janeiro, quem 
por ali passasse descalço, seria preso.

A imprensa criou o direito autoral, o 
direito à privacidade, e o maior movimen-
to jurídico, Direito do Trabalho ou Direito 
Social, ainda em ebulição, nascido com a 
Revolução Industrial e em frenética evo-
lução. Pois bem, assim, diante das trans-
formações, as normas jurídicas passam a 
ter novas e atualizadas interpretações e 
aplicações diversas, basta examinarem-
-se as diversas alterações das Súmulas 
dos Tribunais Superiores, para que se 
constatem as modificações a cada passo.

Por tais razões, é absolutamente in-
compreensível que não seja possível dei-
xar de usar o superado, desnecessário e 
até prejudicial, art. 769 e se continue a 
manjar embargos, recursos e mais recur-
sos, impugnações, impondo à execução 
trabalhista uma enorme e inútil traba-
lheira, prolongando indefinidamente o 
processo já, definido, julgado, findo na 
verdade.

Principalmente no caso do Direito So-
cial, do mais profundo interesse de toda a 
comunidade.

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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Portador de Hepatite C é autorizado a
 fazer Curso de Formação no Exército

TST cria cotas para afrodescendentes 
em serviços terceirizados

Por unanimidade, a 5.ª Tur-
ma do TRF-1 (Tribunal Regional 
Federal da 1.ª Região) manteve 
sentença que determinou a ma-
trícula e a participação de um 
portador de Hepatite C no Cur-
so de Formação de Oficiais do 
Quadro Complementar/Serviço 
de Saúde da Escola de Formação 
Complementar do Exército para 
o ano de 2013, salvo motivo di-
verso para recusa. A decisão foi 
tomada após a análise de recurso 
apresentado pela União.

Na apelação, a União susten-
tou ser indispensável o tempo mí-
nimo hábil de 35 semanas para a 
formação militar no caso concre-
to, “o que não foi possível de ser 
realizado no tempo restante para 
o Curso de Formação de Oficiais 
do ano de 2012, de forma que 
prejudicou outro candidato para 
que o agravado fosse incluído no 

Curso de 2013”. O recurso argu-
mentou, ainda, que a sentença 
era em grave ofensa ao princípio 
da isonomia, uma vez que privile-
giou o apelado em detrimento dos 
demais concorrentes.

No entanto, para a desembar-
gadora federal Selene Maria de 
Almeida, relatora da ação, a sen-
tença não merece reparos. Isso 
porque o candidato apresentou, 
de boa-fé, exame de sorologia, re-
conhecendo sua condição de por-
tador de Hepatite C.

 “Na revisão médica, última 
etapa que se presta apenas para 
verificar a superveniência de al-
guma enfermidade inexistente 
quando da realização da inspeção 
de saúde, o apelado sofreu repro-
vação por ser portador do vírus da 
Hepatite C, já conhecido na inspe-
ção de saúde. Portanto, condená-
vel é a postura da Administração, 

que além de tomar decisões dis-
tintas diante da mesma situação 
fática, não observou o que estava 
expressamente previsto no Edi-
tal”, afirmou a magistrada.

A magistrada ressaltou ainda 
que a doença relatada nos autos 
não é considerada hepatopatia 
grave. “O paciente está com fun-
ção hepática preservada, con-
dições essas que nem mesmo se 
mostraram empecilho para que o 
candidato fosse aprovado no exa-
me físico”, disse.

Para a desembargadora, a 
patologia não se enquadrou como 
obstáculo ao prosseguimento do 
apelado no Curso de Formação de 
Oficiais. Ela considerou que não é 
razoável “impedir o acesso do can-
didato aprovado tão somente em 
razão da futura e abstrata possibi-
lidade de que o mesmo possa vir a 
apresentar problemas de saúde”.

O presidente do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), ministro 
Carlos Alberto Reis de Paula, as-
sinou na quarta-feira (20/11), Dia 
da Consciência Negra, o Ato 779, 
que reserva para afrodescendentes 
10% das vagas nos contratos de 
prestação de serviços continuados 
e terceirizados durante todo o perí-
odo do serviço contratado. A norma 
se aplica aos contratos com mais 
de dez trabalhadores vinculados.

Nas considerações do Ato está 
o fato de que a Constituição Fede-
ral elegeu e cidadania e os valores 
do trabalho como fundamentais 
para a redução das desigualdades 
sociais e promoção do bem de to-
dos, “sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.

Além disso, são consideradas 
as políticas públicas da União e 
Estados no sentido de promover 
ações que assegurem a igualdade 
de oportunidades no mercado de 
trabalho para a população afro-
descendente, sobretudo mediante 

“a implantação de medidas visan-
do à promoção da igualdade nas 
contratações do setor público, 
como dispõe o art. 39 da Lei Fe-
deral 12.288/2010”.

O Dia Nacional da Consciên-
cia Negra é dedicado à reflexão 
sobre a inserção do negro na socie-
dade brasileira, e está inserido na 
Semana da Consciência Negra. A 
data foi criada na década de 1970, 

quando um grupo de quilombolas 
no Rio Grande do Sul escolheu o 
20 de novembro para lembrar e 
homenagear o líder do Quilombo 
dos Palmares, Zumbi, morto nesse 
dia pelas tropas coloniais brasilei-
ras, em 1695. A representação do 
dia ganhou força a partir de 1978, 
quando surgiu o Movimento Ne-
gro Unificado no País, que tornou 
a celebração nacional.

DECISÕES

Pelo combate à desigualdade, Ato 779 reserva 10% das vagas para afrodescendentes 
em contratos terceirizados
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O Plenário do Senado 
aprovou em votação simbóli-
ca a minirreforma eleitoral, 
com medidas que, de acordo 
com seu autor, senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR), vi-
sam diminuir os custos das 
campanhas e garantir condi-
ções de igualdade na disputa 
eleitoral entre os candidatos. 
A matéria segue para sanção 
presidencial.

O PLS (Projeto de Lei do 
Senado) 441/13 foi aprova-
do no Senado em setembro, 
mas voltou à análise da Casa 
porque a Câmara dos Depu-
tados fez alterações ao texto 
do relator, senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO).

Uma delas foi a inclu-
são da proibição de uso de 
bonecos gigantes, comuns 
em época de eleição. Os de-
putados mantiveram na mi-
nirreforma a proibição de 
propagandas como cartazes, 
placas, muros pintados em 
bens particulares. Mas ficam 
permitidos adesivos com ta-
manho máximo de 40 por 50 
centímetros.

O texto aprovado proíbe, 
em vias públicas, propagan-
das eleitorais em cavaletes e 
cartazes. Nas vias públicas, 
será permitido o uso de ban-
deiras e de mesas para distri-

buição de material, contanto 
que não dificultem o trânsito 
de pessoas e veículos.

Os senadores decidiram 
recolocar no texto alguns 
itens retirados pelos deputa-
dos, entre eles o que trata do 
limite de contratação de ca-
bos eleitorais. Agora, a con-
tratação de cabos eleitorais 
fica limitada a 1% do eleito-
rado em municípios com até 
30 mil eleitores. Acima disso, 
será possível contratar uma 
pessoa a cada mil eleitores a 
mais.

O texto aprovado nesta 
quarta-feira (20/11) não al-
tera a proibição de doações 
por parte de concessionárias 
e permissionárias de ser-
viços públicos promoverem 
doações a candidatos, essa 
proibição já é prevista na Lei 
9.504/1997.

Vários senadores criti-
caram que a minirreforma 
deixou de fora pontos im-
portantes como o financia-
mento público exclusivo de 
campanha. Outros também 
levantaram dúvidas sobre a 
aplicação das novas regras já 
nas eleições de 2014. Mas o 
senador Jucá garantiu que 
as modificações valerão já 
para as eleições do ano que 
vem. (Agência Senado).

Senado aprova 
minirreforma eleitoral 
em votação simbólica

O texto aprovado proíbe propagandas eleitorais em cartazes e cava-
letes nas vias públicas
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Acaba de ser lançado o livro “Competência Cível da 
Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais”, de 
autoria do juiz federal Antônio César Bochenek e do ad-
vogado Vinicius Dalazoana. Lançada pela Editora Juruá, 
a obra aborda a competência cível da Justiça Federal e 
dos Juizados Especiais Federais, examinando e esclare-
cendo regras constitucionais e legais sobre o assunto. Um 
dos principais aspectos abordados na obra é a jurispru-
dência dos tribunais superiores, tribunais regionais fede-
rais, turmas recursais e turmas regionais e nacional de 
uniformização.

Competência Cível 
da Justiça Federal 
e dos Juizados 
Especiais Federais

A CDH (Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias) da 
Câmara dos Deputados aprovou 
o PDC (Projeto de Decreto Le-
gislativo) 871/13, do deputado 
Arolde de Oliveira (PSD-RJ), 
que suspende a resolução do 
CNJ (Conselho Nacional de Jus-
tiça) que abriu espaço para os 
cartórios aceitarem a celebração 
de casamentos civis de casais 
do mesmo sexo e a conversão de 
união estável em casamento en-
tre pessoas de mesmo sexo.

A rejeição foi pedida pelo 
relator, deputado Pastor Eurico 
(PSB-PE), que, assim como o au-
tor do projeto, defendeu que “a 
resolução do CNJ extrapolou as 
competências do órgão e avan-
çou sobre as prerrogativas do 
Poder Legislativo”.

A Resolução 175/13 determi-
na que cartórios brasileiros não 
podem recusar a “habilitação, 

celebração de casamento civil 
ou de conversão de união está-
vel em casamento entre pessoas 
de mesmo sexo”. A recusa impli-
cará a imediata comunicação ao 
respectivo juiz corregedor para 
as providências cabíveis.

O projeto será analisado 
agora na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. 
Se aprovado, segue para exame 
do Plenário.

Direitos 
previdenciários

Na mesma reunião, a co-
missão rejeitou o Projeto de Lei 
6297/05, do ex-deputado Maurício 
Rands (PE), que permite a inclu-
são de companheiros gays como 
dependentes, para fins previden-
ciários. Os deputados acompa-
nharam o parecer do relator, de-
putado Pastor Eurico, que pediu 
a rejeição da proposta.

CDH da Câmara 
aprova suspensão de 
decisão que autoriza 
casamento gay A Comissão, presidida por Marco 

Feliciano, rejeitou projeto que inclui 
companheiros gays como dependentes

No extenso parecer apresentado 
contra o projeto, o deputado defende 
que “haja observância das razões his-
tóricas e fáticas que fazem a família 
ser base da sociedade e digna de usu-
fruir proteção especial do Estado”. 

(Agência Brasil) 


