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Decisão Inédita: Justiça do Trabalho pode
 julgar autorização para trabalho infantil
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Senador apresenta proposta
que pune crimes de ódio por 
causa de orientação sexual

O senador Paulo Paim, PT-RS 
(foto) apresentou quarta-feira (11/12), 
na CDH (Comissão de Direitos Hu-
manos) do Senado, o relatório sobre o 
projeto que define e pune os crimes de 
ódio e intolerância resultantes de sexo, 
orientação sexual e identidade de gê-
nero (PLS 122/2006).

Leia na página 5

Leia na página 2

TRT da 2ª região 
publica edital 

para concurso de 
servidores

CONCURSOS JURÍDICOS

Crime hediondo



Em decisão inédita, a 3ª Turma 
do TRT-2 (Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região) declarou que a 
Justiça do Trabalho tem competência 
para apreciar pedidos de autorização 
de trabalho infantil para menores de 
16 anos. Proferida nessa terça-feira, 
10, a decisão deu provimento a re-
curso do MPT (Ministério Público do 
Trabalho), que defendia a competên-
cia da justiça especializada e pedia a 
nulidade da decisão de primeiro grau 
que determinou a remessa dos autos 
à Justiça Comum Estadual.

Na ação de jurisdição voluntária, 
uma empresa de produções artísticas 
pedia autorização para que menores 
de 16 anos pudessem realizar servi-
ços de dublagem. A vara de origem se 
declarou incompetente para apreciar 
o processo e determinou que fosse 
distribuído a uma das varas de in-
fância e juventude de São Paulo. O 
MPT então recorreu da decisão, sus-
tentando também que não houve in-

tervenção obrigatória do órgão por se 
tratar de caso envolvendo interesses 
de incapazes (artigo 82 do Código de 
Processo Civil).

De acordo com os magistrados do 
TRT-2, o artigo 406 da CLT - que atri-
bui responsabilidade ao juiz da vara 
da infância e da juventude para auto-
rizar o trabalho infantil - foi supera-
do pelo artigo 114, I, da Constituição 
Federal, que traz a competência da 
Justiça do Trabalho para julgar to-
das as ações oriundas da relação de 
trabalho. “O magistrado do trabalho 
(...) conhece os meandros das relações 
travadas com fulcro na prestação de 
serviços e, portanto, sabe dos danos 
que esse pode trazer a quem tem a 
infância tolhida por tal atividade”, 
afirma o voto da desembargadora-
-relatora Rosana de Almeida Buono.

 Para afirmar ser inafastável a 
competência da Justiça do Trabalho 
para os pedidos de trabalho para me-
nores de 16 anos, a decisão cita ain-

da a existência do Juízo Auxiliar da 
Infância e Juventude do TRT-2 (Ato 
GP 19/2013), que tem atribuição para 
apreciar os pedidos de autorização de 
trabalho infantil na 2ª Região.

Deste modo, os magistrados da 3ª 
Turma declararam a nulidade da de-
cisão de primeiro grau para que seja 
dada vista dos autos ao Ministério 
Público do Trabalho, quando então 
deverá ser proferida decisão sobre a 
autorização de trabalho.

Trabalho Infantil - De acordo com a 
Constituição Federal, é proibido o tra-
balho noturno, perigoso ou insalubre 
aos menores de 18 anos e de qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos 14.

Apesar da proibição, os números 
de crianças e adolescentes sujeitas 
ao trabalho infantil são grandes. De 
acordo com a PNAD (Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios) 2012, 
existem 3,5 milhões de brasileiros de 5 
a 17 anos sujeitos ao trabalho infantil.

Decisão Inédita: Justiça do Trabalho pode
 julgar autorização para trabalho infantil
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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

PEC do Peluso
A PEC 15/11, conhecida por PEC dos recursos (ou 

PEC do Peluso), seguiu recentemente para votação do 
plenário do Senado. A proposta aportou no Legislati-
vo em abril de 2011, por sugestão do então ministro 
Peluso, e foi alvo de inúmeras críticas da comunidade 
jurídica por propor alteração dos arts. 102 e 105 da 

CF para transformar os RExts e REsps em ações res-
cisórias, com a imediata execução das decisões de 2ª 
instância. A matéria aprovada pela CCJ do Senado, no 
entanto, é muito diferente do texto original. O substi-
tutivo do senador Aloysio Nunes Ferreira altera o art. 
96, para antecipar o momento do trânsito em julgado.

DECISÕES

4º Dica – Não se deve postular sem bem 
conhecer e estar seguro dos fatos. Por isso, 
convém lembrar ao cliente, o que, envolvido 
emocionalmente, não raro tende a omitir – às 
vezes até de boa-fé – circunstâncias que lhe 
são desfavoráveis, o que, para bem defendê-
-lo, é indispensável que seu advogado conhe-
ça a veracidade do ocorrido.

5º Dica – A advocacia pressupõe, mais do 
que isso, exige bom senso, conhecimento téc-
nico e juízo crítico, como condição essencial 
ao seu exercício. Vale dizer; requer discer-
nimento, tato, entendimento, capacidade de 
avaliação, tino, sensibilidade, percepção, sen-
so de julgamento e saber. Mesmo porque – e 
já é truísmo dizer-se-o advogado é o primeiro 
juiz da causa.

6ª Dica – Não é dever ou obrigação do ad-
vogado patrocinar toda e qualquer causa, a 
menos que tenha sido indicado pela OAB ou 
pela assistência judiciária.

7ª Dica – Recorda-te que a advocacia exi-
ge estudo, reflexão, conhecimento e tempo 
para ser bem exercida. Nunca aceites, pois, 
causas em quantidade superior à tua capaci-
dade e tuas forças. Do contrário nunca serás 
um advogado responsável consciencioso, con-
fiável e eficiente.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advo-
gados” de Benedito Calheiros Bomfim
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Você sabia que 
a primeira Uni-
versidade do 
mundo que mi-
nistrou um cur-
so de Direito é 
a de Bolonha na 
Itália e foi fun-
dada em 1.150? 

Você sabia que a OAB foi fundada em 1.931? Quase um século depois 
do IAB - Instituto dos Advogados do Brasil criado em 07 de agosto de 
1.843?

Você sabia que o primeiro Grande Escritório de Advocacia do país, 
foi o Pinheiro Neto Advogados, fundado em 1942, por José Martins 
Pinheiro Neto?

Você sabia que o primeiro Referendo reali-
zado no Brasil foi em 06 de janeiro de 1963, 
durante a gestão de João Goulart (foto). Tra-
tou sobre o sistema de governo, o país havia 
adotado o sistema Parlamentarista e com o 
referendo retornou ao Presidencialista?

Você sabia que o Dia Nacional dos Estudan-
tes, 11 de agosto, é comemorado na mesma 
data em que se celebra a fundação dos cur-

sos de ciências jurídicas em São Paulo e Olinda e a criação da UNE. 
Nessa data, comemora-se ainda o Dia do Advogado, celebrado com o 
tradicional “pendura”?

1- Actio Communi Dividundo = Ação a fim de dividir a coisa comum.
2- Ad Domun = Em casa
3- Ad Instar = À semelhança de, à medida de, à maneira de
4-Ad tempus = De modo temporário; por algum tempo.
5-Animus adiuvandi = Intenção de ajudar.
6- Animus falsificandi = Intenção de falsificar.
7- Busillis = O ponto inteligível de uma questão.
8- Corpus iuris canonici = Código de direito canônico
9- Dominus negoti = Senhor do negócio jurídico
10- Et alli = E outros
11- Ex Lege = De acordo com a lei (diz-se das custas)
12-Facies = Forma exterior
13- Fraus legis = raude à lei.
14- In = Em
15- Ius variandi = Direito de mudar.

Em sessão de 12 de setembro de 2013, 
ao final do voto prolatado pelo Ministro 
Marco Aurélio, que chegou ao empate que 
posteriormente seria decidido pelo decano 
do STF (Supremo Tribunal Federal), no 
sentido de inadmitir os embargos infrin-
gentes em face do acórdão condenatório 
nos autos da Ação Penal 470 (Mensalão), 
interessante aspecto deve ser registrado.

Dado o limitado espaço dessa coluna 
para explorar de modo acadêmico as va-
riadas gradações da nova rodada de julga-
mento e a riqueza de alguns temas que ali 
foram debatidos (com maior ou menor pro-
fundidade), optamos por mencionar ape-
nas um aspecto interessante. Refere-se à 
percepção da Suprema Corte a respeito de 
seu papel contramajoritário e sua relação 
com a chamada “opinião pública”.

De fato, ao final do longo voto do Minis-
tro Marco Aurélio, houve ligeiro debate en-
tre ele e o Ministro Roberto Barroso. Nessa 
troca de opiniões, ficou claro o entendimento 
de cada um sobre a relação entre a Suprema 
Corte e a chamada “opinião pública”.

Colocamos a expressão propositada-
mente entre aspas porque já tivemos opor-
tunidade de tecer crítica a seu respeito.

O Ministro Marco Aurélio, expressando 
indignação no seu voto com a situação ali 
submetida à apreciação, confessava-se re-
fém do que a multidão pensaria com aque-
la decisão (se fosse ao final favorável aos 
acusados) e a frustração na confiança que a 
sociedade depositou na Corte para o julga-
mento da questão (contra a impunidade), na 
medida em que seria servidor de seus conci-
dadãos (e, portanto, merecedores de satisfa-
ção). Além disso, o Ministro Gilmar Mendes, 
em ligeiro aparte, destacou a repercussão e 
as consequências que a decisão teria para os 
novos juízes pelo Brasil afora.

Ao contrário, calmo e sereno, o Ministro 
Roberto Barroso defendeu o seu ponto de 
vista, com a abertura da divergência (que 
ao final restou vencedora), no sentido de 
que a sua convicção pessoal deveria pautar 
a sua decisão, isto é, explicitou claramente 
que não se pautaria pela repercussão do 
seu voto nos jornais do dia seguinte, e mui-
to menos com manchete favorável. Encare-
ceu que o julgamento não deve ser pautado 
pelo desejo virtualmente expressado pela 
multidão, por mais meritória que seja o an-
seio da Corte em atendê-la, mas o foco deve 
ser dado a partir do julgamento de pessoas.

Em resposta, o Ministro Marco Aurélio 
explicitou que jamais imaginou que qual-
quer integrante da Suprema Corte pudesse 
votar segundo a leitura dos veículos de co-
municação em circulação na data da sessão.

Com essa resposta, restou claro que 
ambos falavam do mesmo fenômeno: o juiz 

não deve se curvar à opinião leiga e à ex-
pectativa da multidão expressada pela opi-
nião publicada. Ao contrário, deve decidir 
sempre de acordo com a sua livre consciên-
cia e convicção, independente das consequ-
ências decorrentes da decisão nos jornais 
do dia seguinte.

No mesmo sentido, o Ministro Celso de 
Mello, na sessão seguinte, esclareceu sobre 
o elevado protagonismo do STF como últi-
ma trincheira na proteção e defesa das li-
berdades fundamentais, razão pela qual os 
seus julgamentos imparciais, isentos e in-
dependentes não podem expor-se às pres-
sões externas, como aquelas resultantes do 
clamor popular e da pressão das multidões, 
sob pena de completa subversão do regime 
constitucional do devido processo penal.

A crítica é inerente ao exercício do car-
go de quem quer que exerça a função ju-
risdicional, na medida em que relevantes 
e difíceis questões são decididas, no STF, 
com o cômputo de onze votos completamen-
te independentes e por vezes até mesmo 
desarticulados entre si.

Nesse sentido, atuação exemplar no 
caso teve o Revisor, Ministro Ricardo 
Lewandowski, que sustentou a sua posi-
ção com altivez e de modo independente 
em relação a toda a carga negativa que foi 
veiculada pelos órgãos da mídia durante o 
segundo semestre de 2012.

A grande lição que fica desse debate é 
simples: não cabe a qualquer membro do 
Poder Judiciário, e muito menos a um Mi-
nistro do STF, sucumbir à cômoda e con-
veniente vontade da maioria, seja ela ex-
pressa através da opinião publicada pelos 
órgãos da mídia, seja ela velada e sentida 
com as manifestações de pensamento e ex-
pressão.

E a razão disso é simples. A partir do 
momento em que passamos a admitir exce-
ções para os “outros” (eles) em situações ca-
suísticas, então daí para a instauração de 
regime distorcido e excepcional é um pulo. 
E isso sim faz sucumbir o pilar do Estado 
Democrático de Direito, sustentado a par-
tir dos sólidos princípios da segurança ju-
rídica e da manutenção das regras do jogo 
(sem a sua mudança repentina).

Desse modo, esperamos que o STF 
aproveite a oportunidade que terá com o 
novo julgamento dos acusados que opuse-
ram embargos infringentes e decidam de 
modo independente e sereno, livre de qual-
quer influência externa da pressão dos ór-
gãos da mídia. A expectativa é de que isso 
ocorra no primeiro semestre do próximo 
ano e certamente vale acompanhar.

Por Fábio Martins de Andrade,

STF e opinião pública

ARTIGO
fabio.martins@peixotoecury.com.br  
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O TRT da 2ª região publicou edital 
(1/13) de concurso público para servi-
dores que visa preencher 329 cargos 
vagos, além de cadastro reserva. As 
remunerações iniciais variam de acor-
do com cada um dos 14 cargos ofere-
cidos, que vão de R$ 4.635,03 (técnico 
administrativo) a R$ 9.188,20 (oficial 
de Justiça avaliador). 

O período de inscrições é de 18/12 

a 17/1/14. Interessados devem aces-
sar o site da Fundação Carlos Cha-
gas www.fcc.org.br/ para efetuar a 
inscrição, que será no valor de R$62 
para técnicos e R$75 para analistas.

A prova será realizada no dia 
23/2/14, em dois períodos: pela ma-
nhã para técnicos, e à tarde, para 
analistas. A jornada de trabalho é de 
40 horas semanais.

Estão abertas as inscrições para o 
concurso público da magistratura do Tri-
bunal 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 jurisdição do 
tribunal, que abrange a capital paulista, 
Baixada Santista e a grande 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 eta-
pas: prova objetiva seletiva, duas pro-

vas escritas, sindicância da vida pre-
gressa e investigação social, exame de 
sanidade física, mental e aptidão psico-
lógica, prova oral e avaliação de títulos.

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

A Procuradoria Geral de Cuia-
bá abriu concurso público para 12 
vagas imediatas e 24 para cadas-
tro de reserva para procurador 
com salário inicial de R$ 7.412,26, 
mais adicional de qualificação e 
mais rateio de honorários advo-
catícios. Para se candidatar é pre-
ciso ser bacharel em Direito e ter 
registro na Ordem dos Advogados 
do Brasil. As inscrições poderão 
ser feitas de 2 a 27 de dezembro. A 
taxa é de R$ 200.
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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

TRT da 2ª região 
publica edital para 

concurso de servidores

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

Procurador 
de Cuiabá

CONCURSOS JURÍDICOS



O senador Paulo Paim, PT-RS (foto) 
apresentou quarta-feira (11/12), na CDH 
(Comissão de Direitos Humanos) do Se-
nado, o relatório sobre o projeto que defi-
ne e pune os crimes de ódio e intolerância 
resultantes de sexo, orientação sexual e 
identidade de gênero (PLS 122/2006).

A proposta, elaborada pelo sena-
dor, também abrange discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, re-
ligião, origem, gênero, ou condição de 
pessoa idosa ou com deficiência e, por 
uma estratégia do relator, em nenhum 
momento não fala especificamente de 
homofobia. “Ouvimos a todos na busca 
de um texto que, embora saibamos que 
não é o ideal, fica próximo da vontade 
das partes envolvidas no debate. Nós 
nos preocupamos em elaborar uma lei 
que combata aquilo que consideramos 
unanimidade: combater o ódio, a intole-
rância e a violência de um ser humano 
contra o outro”, ressaltou Paim.

De forma a facilitar o entendimen-
to, Paim fez seis mudança na proposta, 
que já passou pela Câmara dos Depu-
tados e pela Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado. A principal mudança é 
no artigo que torna crime “impedir ou 
restringir a manifestação de afetivida-
de de qualquer pessoa em local público 
ou privado aberto ao público”, e inclui 
ressalva para que seja “resguardado o 
respeito devido aos espaços e eventos re-
ligiosos”. Inicialmente, a ressalva dizia 
respeito apenas aos templos e demais 
sedes de entidades religiosas.

Paim também retirou do relatório 
mudanças no Artigo 140 do Código Penal, 
sobre crimes de injúria. O texto anterior 

previa detenção, de um a seis meses, ou 
multa para injúria em razão de sexo, 
orientação sexual, identidade de gênero.

A votação foi acompanhada por ati-
vistas, representantes de entidades de 
defesa dos direitos dos homossexuais 
e de várias igrejas, que lotaram a sala 
da comissão. “Acho que estamos avan-
çando no enfrentamento da violência 
homofóbica. No ano passado, tivemos 
310 LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais) assassinados 
no país. É preciso que o Legislativo se 
sensibilize com a questão e nos ajude a 
enfrentar essa violência”, afirmou o co-
ordenador-geral de Promoção dos Direi-
tos de LGBTs, da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, 
Gustavo Bernardes.

Apesar de o relatório ter sido lido, 
por causa de um pedido coletivo de mais 
tempo para analisar a proposta, a vota-
ção do texto deve ficar para a próxima 
reunião da CDH, que ocorrerá na quar-
ta-feira que vem (18/12). Enquanto isso, 
parlamentares da bancada evangélica 
tentarão votar, ainda hoje no plenário 
do Senado, requerimento para que o as-
sunto deixe de ser tratado em um proje-
to específico para ser anexado à propos-
ta de reforma do Código Penal.

“Essa não luta não é uma luta de 
católicos e evangélicos contra homosse-
xuais, muito pelo contrário, são pessoas 
que acreditam em valores de família. As 
pesquisas apontam a reação da socieda-
de civil, quem não quer é a sociedade ci-
vil”, disse o senador Magno Malta (PR-
-ES), que também disse que considera 
ruim o relatório apresentado.
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Direito do Consumidor
01. Conforme dispõe o CDC, são direi-

tos básicos do consumidor, EXCE-
TO:

a) A proteção da vida, saúde e segurança 
contra os riscos provocados por práticas 
no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos.

b) a informação adequada e clara sobre 
os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade 
e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem.

c) Criação de Juizados Especiais de Peque-
nas Causas e Varas Especializadas 
para a solução de litígios de consumo.

d) A efetiva prevenção e reparação de da-
nos patrimoniais e morais, individu-
ais, coletivos e difusos.

e) a adequada e eficaz prestação dos servi-
ços públicos em geral.

02. Em se tratando da proteção à saú-
de e segurança do consumidor, é 
INCORRETO afirmar:

a) O fornecedor de produtos e serviços poten-
cialmente nocivos ou perigosos à saúde 
ou segurança deverá informar, de ma-
neira ostensiva e adequada, a respeito 
da sua nocividade ou periculosidade, 
sem prejuízo da adoção de outras medi-
das cabíveis em cada caso concreto.

b) Os produtos e serviços colocados no 
mercado de consumo não acarreta-
rão riscos à saúde ou segurança dos 
consumidores, exceto os considerados 
normais e previsíveis em decorrência 
de sua natureza e fruição, obrigando-
-se os fornecedores, em qualquer hipó-
tese, a dar as informações necessárias 
e adequadas a seu respeito.

c) Sempre que tiverem conhecimento de 
periculosidade de produtos ou servi-
ços à saúde ou segurança dos consu-
midores, a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios deverão 
informá-los a respeito.

d) O fornecedor não poderá colocar no mer-
cado de consumo produto ou serviço 
que sabe ou deveria saber apresentar 
alto grau de nocividade ou periculosi-
dade à saúde ou segurança.

e) O fornecedor de produtos e serviços que, 
posteriormente à sua introdução no 
mercado de consumo, tiver conheci-
mento da periculosidade que apresen-
tem, não estão obrigados a comunicar 
o fato imediatamente às autoridades 
competentes e aos consumidores, me-
diante anúncios publicitários.

03. Assinale a alternativa CORRETA 
no que diz respeito à responsabi-
lidade por fato do produto e do 
serviço:

a) O fabricante, o produtor, o construtor, 

nacional ou estrangeiro, o importador 
e o comerciante respondem, indepen-
dentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos decorren-
tes de projeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de 
seus produtos, bem como por informa-
ções insuficientes ou inadequadas so-
bre sua utilização e riscos.

b) Caso um produto de melhor qualidade 
seja colocado no mercado, aqueles de 
qualidade inferior serão automatica-
mente considerados defeituosos.

c) Ainda que não tenham colocado o pro-
duto no mercado, o fabricante, o cons-
trutor, o produtor ou importador pode-
rão ser responsabilizados, caso ocorra 
um acidente de consumo.

d) O produto é defeituoso quando não ofere-
ce a segurança que dele legitimamente 
se espera, levando-se em consideração 
as circunstâncias relevantes, entre as 
quais: sua apresentação, o uso e os riscos 
que razoavelmente dele se esperam e a 
época em que foi colocado em circulação.

e) Apenas o fabricante, o construtor, o pro-
dutor ou o importador respondem ob-
jetivamente pela reparação dos danos 
causados ao consumidor, devendo a res-
ponsabilidade do comerciante ser apu-
rada mediante a verificação de culpa.

04. Sobre a responsabilidade por ví-
cio do produto e do serviço, assi-
nale V ou F:

( ) Caso o produto apresente um vício, e este 
não seja sanado no prazo máximo de 15 
dias, pode o consumidor exigir, alter-
nativamente e à sua escolha: a substi-
tuição do produto por outro da mesma 
espécie, em perfeitas condições de uso, 
a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem pre-
juízo de eventuais perdas e danos ou o 
abatimento proporcional do preço.

( ) No caso de fornecimento de produtos 
in natura, será responsável perante 
o consumidor o fornecedor imediato, 
ainda quando identificado claramente 
seu produtor.

( ) No fornecimento de serviços que tenham 
por objetivo a reparação de qualquer 
produto considerar-se-á implícita a 
obrigação do fornecedor de empregar 
componentes de reposição originais 
adequados e novos, ou que mantenham 
as especificações técnicas do fabrican-
te, salvo, quanto a estes últimos, auto-
rização em contrário do consumidor.

( ) A ignorância do fornecedor sobre os 
vícios de qualidade por inadequação 
dos produtos e serviços não o exime de 
responsabilidade.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2013.  1- B; 2- D; 3- D E 4- C.  
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O juiz não exaure seu dever 
sem fazer justiça” – Sidnei Agostinho Beneti

“Mais uma polegada, e o crime seria 
uma espécie de contrato por adesão: o 
delinquente aceita a ‘obrigação de sofrer a 
pena’ para ter o ‘direito’ à ação criminosa” 
– Nelson Hungria

“Jurista é esse homem apaixonado 
pela perseguição dessa bela mulher 
inconquistável que se chama justiça” 
– J.J. Calmon de Passos

“Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia 
em que encontrares o direito em conflito 
com a justiça, luta pela justiça” 
– Eduardo Couture

Senador apresenta proposta 
que pune crimes de ódio por 
causa de orientação sexual

Paulo Sérgio do S. Bomfim
OAB | BA 7968

Av. Francisco Ribeiro Jr. 198, 
Edf. Atlanta Center - Loja 05 - Centro - Itabuna-BA
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Nos ditames do Código Civil, sobre a inter-
pretação dos atos negociais, devemos asseverar 
que há seis artigos que entendemos como vetores 
de interpretação do moderno direito privado. São 
cláusulas gerais do direito civil. São artigos que 
funcionam como veículos introdutores de princí-
pios na legislação. São eles: arts. 112, 113, 114, 
421, 422 e 423.

Sempre insisto com os nossos alunos que o do-
mínio destes artigos funciona como importante fer-
ramenta de solução de questões no exame de Or-
dem, pois revelam a intentio maior dos institutos.

O art. 112 dispõe: “Nas declarações de von-
tade se atenderá mais à intenção nelas consubs-
tanciada do que ao sentido literal da linguagem”. 

Perceba que o artigo traz consigo o princípio 
da intencionalidade nas relações negociais. Desse 
modo, em todo e qualquer negócio jurídico valerá 
mais a intenção das partes que o sentido literal, 
ou seja, aquilo que se encontra reduzido a termo. 

O art. 113 determina: “Os negócios jurídicos 
devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 
usos do lugar de sua celebração”.

A boa-fé, percebe-se, é elemento ínsito à re-
lação privada, tanto é assim que a interpretação 
geral de todo e qualquer negócio roga pela boa-fé, 
que deve ser analisada do ponto de vista objetivo. 

O art. 114 estabelece: “Os negócios jurídicos be-
néficos e a renúncia interpretam-se estritamente”. 

O negócio jurídico benéfico é gratuito; apenas 
uma das partes aufere efetiva vantagem. É nessa 
medida que, por critério de justiça, tais negócios 
devem ser interpretados de maneira restritiva. 
Do mesmo modo, devem ser interpretados de ma-
neira restritiva os atos de renúncia. Assim é que, 
como regra, todo e qualquer ato de renúncia (ex. 
renúncia quanto a credor, de doação, de herança, 
de benefício de solidariedade etc.) deve ser inter-
pretado de forma restritiva.

O art. 421 dispõe: “A liberdade de contratar 
será exercida em razão e nos limites da função 
social do contrato”. 

Trata-se de claro freio à liberdade ampla e 
irrestrita de contratação. É forma de equanimi-
zação contratual, na medida em que impede o 
voluntarismo desenfreado e situações de vanta-
gens desmensuradas pela mais forte sobre a par-
te mais fraca na relação contratual, seja ela qual 
for, ao mesmo tempo que cuida para que o con-
trato não seja socialmente catastrófico fora dos 
limites da relação.

O art. 422 reza: “Os contratantes são obriga-
dos a guardar, assim na conclusão do contrato, 
como em sua execução, os princípios de probidade 
e boa-fé”.

A boa-fé deverá ser analisada de maneira ob-
jetiva, em cada relação negocial. Os ditames da 
boa-fé devem ser seguidos desde o momento das 
negociações preliminares, sondagens e discus-
sões, devem permanecer durante o cumprimento 
do contrato e, cumprido este, devem, ainda assim, 
permanecer, sob pena de agressão à ordem públi-
ca, aos anseios do regime jurídico. A probidade 
comporta deveres que têm de ser ínsitos a uma 
relação humana.

O art. 423 prescreve: “Quando houver no con-
trato de adesão cláusulas ambíguas ou contra-
ditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais 
favorável ao aderente”. 

A situação, aqui, é de aplicação de justiça. 
No contrato por adesão, uma das partes apenas 
aceita os termos, não tendo, assim, possibilidade 
de discussão das disposições, daí que, com toda a 
razão, em favor de referida parte, devem ser in-
terpretadas as disposições geradoras de conflito 
de interpretação. 

Referidos artigos são considerados como ve-
tores de interpretação dos atos negociais porque 
revelam um grande potencial de solução de situ-
ações controversas.
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Especialista em Direito Civil; faz parte 

da Superliga da OAB Nacional

Súmulas do Carf

Estudos no exterior

O Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (Carf) aprovou dez de 19 propostas de súmu-
las. A rejeição de enunciados, como o que estabe-
lecia a incidência de juros de mora sobre a multa 
de ofício aplicada pela fiscalização, gerou um sal-
do positivo para os contribuintes, pois a maioria 
dos textos era favorável à Fazenda Nacional. Os 
enunciados aprovados orientarão os julgadores 
das turmas do Carf na análise de recursos de con-
tribuintes contra autos de infração aplicados pela 

Receita Federal. Entre as aprovadas a favor do 
contribuinte, de maior relevância econômica, está 
o enunciado que estipula o prazo de cinco anos 
para a Receita autuar o contribuinte, a contar do 
pagamento da contribuição previdenciária. O en-
tendimento é válido também para os casos em que 
o valor recolhido foi menor do que o devido, ainda 
que a contribuição paga não tenha sido incluída no 
auto de infração. Trata-se da aplicação do artigo 
150 do Código Tributário Nacional (CTN). 

Está marcado para julho de 2014 o programa 
internacional Business Law Program, que ocorre-
rá na Universidade de Fordham, em Nova York 
(EUA). Organizado pela Coursis, companhia es-
pecializada em educação e consultoria em Direito, 
negócios e comunicação internacional, o programa 

é voltado a advogados que trabalham com clientes 
internacionais. O programa tem como foco o ensi-
namento de fundamentos do Direito norte-ameri-
cano por meio de aulas presenciais, visitas a es-
critórios de advocacia e ao Tribunal de Justiça de 
Nova York.

Por 16 votos a favor e 13 
contra, o Senado uruguaio 
aprovou a chamada Lei da Ma-
conha. A partir desta quarta-
-feira (11/12), o pequeno país 
sul-americano será o primeiro 
do mundo a legalizar e regula-
mentar a produção, venda e o 
consumo da marijuana.

Antes mesmo de a votação 
terminar, defensores da lei 
marcharam até o Congresso 
para festejar. No Uruguai, o 
consumo de maconha (ou de 
qualquer outra droga) não é 
considerado crime há 40 anos, 
mas era proibido comprar e 
vender os produtos. A nova 
lei pretende acabar com essa 
contradição e buscar uma al-
ternativa à guerra contra as 
drogas. Estima-se que 28 mil 
uruguaios (5% da população 
entre 15 e 65 anos) fumam um 
cigarro de maconha por dia. 
Comparado com outros países, 
é um mercado pequeno - mas 
move US$ 40 milhões ao ano e 
tem crescido, apesar das polí-
ticas de combate ao narcotrá-
fico. O presidente do Uruguai, 
Jose Pepe Mujica, quer que 
o Estado regule o comércio e 
uso dessa droga a quarta mais 
consumida no país, depois de 
bebidas alcoolicas, cigarros e 
remédios psiquiátricos. Pelo 
menos a metade dos uru-
guaios, no entanto, segundo 
as pesquisas de opinião, acha 
que a nova política não vai 
funcionar e que pode inclusive 
facilitar a vida dos narcotrafi-
cantes.

Pela nova lei que deve le-
var cerca de 120 dias para ser 
regulamentada e colocada em 

prática o governo vai distri-
buir licenças para o cultivo de 
até 40 hectares de marijuana, 
que será usada em pesquisas 
científicas, na indústria e para 
consumo recreativo. Os consu-
midores (residentes uruguaios 
maiores de 18 anos e devida-
mente registrados) terão di-
reito a comprar até 40 gramas 
por mês nas farmácias, a pre-
ços inferiores aos do mercado 
negro. E quem quiser pode 
plantar até seis pés de maco-
nha em casa sempre e quando 
forem declarados. Os críticos 
da lei dizem que o governo não 
tem como controlar o cultivo 
doméstico ou impedir que um 
consumidor uruguaio compre 
a droga na farmácia para re-
vendê-la no mercado negro. Os 
defensores da lei argumentam 
que a guerra contra as drogas, 
implementada durante as úl-
timas décadas, fracassou no 
Uruguai e em outros países.

Em 2016, a Organização 
das Nações Unidas vai rever 
as políticas de combate ao 
narcotráfico e seus resulta-
dos. Segundo Diego Pieri, que 
fez campanha pela aprovação 
da lei uruguaia, nos últimos 
anos mais países e até estados 
norte-americanos têm busca-
do alternativas para regular o 
mercado em vez de tentar des-
truí-lo com armas. Os ventos 
estão mudando, mas vai levar 
tempo convencer outros países 
a mudar de estratégia, disse 
Pieri, em entrevista à Agên-
cia Brasil. Por isso mesmo, o 
presidente Mujica pediu apoio 
internacional à sua iniciativa. 
(Agência Brasil)

Senado uruguaio aprova
a Lei da Maconha

Vetores de interpretação 
do negócio jurídico

Direito CivilDIREITO 
InTERnACIOnAl  fabiof.figueredo@hotmail.com
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1- Já está valendo a lei que 
autoriza incluir o devedor de 
condomínio/ inquilino no Servi-
ço de Proteção ao Crédito (SPC)? 
Letícia Leite

Letícia, ainda não. O projeto do 
novo Código de Processo Civil trará 
novidades na relação entre síndicos e 
inquilinos. Se aprovado, o projeto per-
mitirá a inclusão do nome do inquili-
no, e não mais do proprietário do imó-
vel, que atrasar o pagamento da taxa 
de condomínio no SPC e na Serasa. 
Além disso, o projeto trará celeridade 
nos processos de cobrança.

Com a alteração no Código Civil, 
que diminuiu o teto da multa por 
atraso de 20% para 2%, cresceu o nú-
mero de inadimplentes. Com a citada 
mudança, o número de devedores com 
mais de 30 dias de inadimplência au-
mentou cerca de 40%. Essa nova vo-
tação deve reduzir a quantidade de 
atrasados.

Além disso, o projeto também traz 
segurança para o proprietário do imó-
vel. Esse projeto protege também ao 
proprietário de inquilinos que não pa-
gam o condomínio. A lei atual os deixa 
em uma situação desfavorável. Com o 
novo projeto aprovado, quem estiver 
de posse do imóvel será o responsável 
pelo pagamento, e não o proprietário 
como está na lei atual.

Com nome na lista, o locatário pas-
sará a enfrentar dificuldades como, 
por exemplo, a proibição de realizar 
operações de crédito ou abrir contas 
bancárias. De acordo com a proposta, 
que está tramitando Congresso Na-
cional, assim que o síndico acionar o 
morador inadimplente na Justiça, o 
nome da pessoa entrará automatica-
mente na lista do SPC.

Outro destaque é a agilidade com 

que os processos serão executados. A 
nova lei deve reduzir o tempo do pro-
cesso pela metade. Com isso, os bole-
tos de cobrança passarão a valer como 
títulos para a execução imediata.

A medida, que estimamos entrar 
em vigência no próximo ano, é positi-
va e dará celeridade ao processo. 

A providência, sem dúvida é boa, 
economizará tempo para o condomí-
nio. Por exemplo, atualmente, quan-
do não há o pagamento por parte de 
um dos condôminos, o condomínio 
deve entrar com uma ação na Justiça 
para fazer a cobrança. Normalmente 
esta ação só é iniciada após tentativa 
de acordo direto com o devedor. Mas 
de acordo com o projeto de Código de 
Processo Civil o condomínio poderá 
voltar a executar o devedor como an-
tigamente. Ou seja, nesta execução, 
após o condomínio apresentar o ra-
teio e mostrar que o condômino não 
pagou, no primeiro despacho o juiz já 
intima o devedor sob pena de penho-
ra. Isso traz muito mais agilidade ao 
processo.

2- Aluguei um apartamento 
sem vaga na garagem, mesmo o 
mesmo tendo uma, ocorre que o 
proprietário do imóvel alugou-
-a para outro condômino. Já que 
a vaga pertence ao apartamento 
não tenho direito sobre ela? Ma-
ria Rita.

Maria, na maioria das vezes as va-
gas de garagem são autônomas das 
unidades imobiliárias principais, po-
dendo ser alienada livremente entre 
os condôminos da unidade. E se no 
seu contrato de locação, ficou esti-
pulado que não estaria englobaria a 
referida vaga, você não pode exigir o 
direito de uso da mesma. 

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

Condenados por corrupção pode-
rão ser obrigados a cumprir metade 
da pena em regime fechado. A mu-
dança é um dos dispositivos sugeri-
dos no relatório sobre a reforma do 
Código Penal, apresentado nesta ter-
ça-feira pelo senador Pedro Taques 
(PDT-MT). O texto torna corrupção 
crime hediondo, a exemplo de proje-
to aprovado em junho deste ano pelo 
Senado e parado desde então na Câ-
mara e poderá valer para julgamen-

tos futuros. O texto deve ser votado 
somente no próximo dia 17, porque 
o presidente da comissão especial 
que analisa o tema, senador Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), concedeu vista 
coletiva aos demais parlamentares. 
Depois, ainda terá de passar pela 
Comissão de Constituição e Justi-
ça (CCJ) do Senado e pelo plenário, 
para só então seguir para a análise 
da Câmara, o que pode demorar, no 
mínimo, meses para ocorrer. 

Crime hediondo



O Google não pode ser obrigado a impe-
dir que sites considerados ofensivos apare-
çam em buscas na internet e, por isso, não 
pode ser multado por danos morais. Por oito 
votos a um, o Superior Tribunal de Justi-
ça entendeu que seria “controle prévio” e 
impossível obrigar o Google a fazer isso. 

Supostamente envolvido em pedofilia, um 
juiz queria que referências em buscas com 
o nome dele e o termo fossem retiradas. O 
Google argumentou que isso é impossível: 
cada vez que um site for retirado, um novo 
pode ser criado e aparecerá automatica-
mente nas buscas.

Controle
impossível

A advogada e o 
surdo-mudo
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01 – Sou aposentado pelo regi-
me próprio federal, mas consegui 
um emprego na iniciativa privada. 
Gostaria de saber quais são os meus 
direitos previdenciários se eu pode-
rei receber seguro desemprego em 
caso de desligamento. Nilton Carlos

Sendo aposentado como servidor fe-
deral, esta aposentadoria foi concedida 
conforme as normas do Regime Próprio 
de Previdência Social. Após ter sido 
aposentado pelo RPPS, e continuando 
na vida laborativa exercendo cargo na 
iniciativa privada, estará como segura-
do obrigatório no Regime Geral de Pre-
vidência Social, fazendo jus a todos os 
benefícios conforme suas regras para 
concessão, uma vez que são regimes pre-
videnciários diferentes. Quanto ao segu-
ro desemprego, a atividades exercidas 
na atividade privada que gerem víncu-
los empregatícios, as normas e diretrizes 
que norteiam a relação empregador e 
empregado estão contidas na Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT.

02- Eu estou afastada da empresa 
que trabalho a há mais de 6 anos. 
A Previdência Social está queren-
do que eu retorne em outra função 
(disseram que o programa de reabi-
litação). Será que se eu retornar, a 
firma poderá me demitir? Tatiane 
Lima.

A Previdência Social oferece benefí-
cios por incapacidade a título provisó-
rio (auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez). Assim, o segurado que recu-
pera a capacidade para o trabalho ou 
que se revela suscetível de reabilitação 
não tem direitos legais para continuar 
afastado do trabalho. A certificação des-
ta recuperação para o trabalho é feita 
pelo profissional especializado – o perito 
médico -, que tem conhecimento e sen-
sibilidade para apreciar o seu estado 
de saúde. Desta decisão caberá recurso 
administrativo. Com relação à proteção 
contra a despedida, o art. 118 da Lei nº 
8.123, de 24 de julho de 1991, in verbis: 
“O segurado que sofreu acidente do tra-
balho tem garantida, pelo prazo míni-
mo de doze meses, a manutenção do seu 
contrato de trabalho na empresa, após 
a cessação do auxílio-doença aciden-
tário, independentemente de percepção 
de auxílio-acidente”, aponta-nos dois 
caminhos no caso em análise, que se a 
consulente tiver se afastado por causa 
ocupacional fará jus. Se for  por motivo 
não acidentário, não haverá, proteção 
jurídica contra a despedida. 

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previ-
denciário e Diretor Fundador da Marcos 
Conrado – Advocacia & Consultoria – Ita-

buna – Bahia.

Um chefão da Máfia descobriu que 
seu contador havia desviado dez mi-
lhões de dólares do caixa. O contador 
era surdo-mudo, por isto fora admitido, 
pois nada poderia ouvir e em caso de 
um eventual processo, não poderia de-
por como testemunha. 

Quando o chefão foi dar um arro-
cho nele sobre os US$10 milhões, levou 
junto sua advogada, que sabia a lin-
guagem de sinais de surdo-mudo. 

 O chefão perguntou ao contador: - 
Onde estão os U$10 milhões que você 
levou? A advogada, usando a lingua-
gem dos sinais, transmitiu a pergunta 
ao contador que logo respondeu (em si-
nais):  - Eu não sei do que vocês estão 
falando. A advogada traduziu para o 
chefão: - Ele disse não saber do que se 
trata.

O mafioso sacou uma pistola 45 e 
encostou-a na testa do contador, gri-
tando: - Pergunte a ele de novo!

Advogada, sinalizando, disse ao in-
feliz: - pergunte a ele de novo!

A advogada, sinalizando, disse ao 
infeliz: - Ele vai te matar se você não 
contar onde está o dinheiro!

O contador sinalizou em resposta: 
- OK, vocês venceram, o dinheiro está 
numa valise marrom de couro, que está 
enterrada no quintal da casa de meu 
primo Enzo, no nº 400, da Rua 26, qua-
dra 8, no bairro Santa Marta!

O mafioso perguntou apara a advo-
gada: - O que ele disse? E a advogada, 
prontamente, respondeu: - Ele disse 
que não tem medo de viado e que você 
não é macho o bastante para puxar o 
gatilho, seu corno!!!

As Causas da 
criminalidade

marcosconrado653@hotmail.com

Consulta
Previdenciária

Conheci a cidade de Fortaleza, Cea-
rá, ha lá estive há alguns meses, aproxi-
madamente, e encantei-me com a alegre 
movimentação da grande frequência no-
turna encontrada na orla marítima, fa-
mílias, jovens, crianças, uma verdadeira 
multidão ordeira, e brincalhona, usando 
bicicletas para até 4 pessoas em linha, 
sempre vigiada pelo passar constante 
dos carros policiais. 

Uma beleza que sempre deixava 
os soteropolitanos morrendo de inveja, 
quando nos lembrávamos da nojeira e 
imundície que é a nossa orla, e dos pe-
rigos de assaltos constantes que o local 
nos traz.

Mas, vejam só recebi hoje a visita de 
cliente cearense e tive a oportunidade 
de, mais uma vez elogiar a sua capital. 
Todavia, recebi em resposta, uma cara 
tristonha com as palavras – já se foi esse 
tempo. Hoje ninguém fica mais à rua 
além das nove horas da noite, até arras-
tões nas praias os pivetes estão fazendo, 
um horror!

Lembrei-me dos assaltos que já so-
fri, inclusive a mão armada e em um 
dos locais mais movimentados da cida-
de, defronte do Iguatemi, às onze horas 
da manhã. Cerifiquei-me de que Brasil 
(quase escreve com “b” assim, minús-
culo), frente a ladroeira encontrada em 
todo o território nacional, em todas as ca-
madas políticas dirigentes do “país”, em 
todo local, sem exceção. Ainda não li nos 
jornais ministério sem roubo, sem ma-
landragem, localidade sem que a droga 
tenha tomado conta, livre, leve e solta.

Ainda assim, entristeci-me. É tudo 
igual. Pergunta-se agora a razão de tudo 
isto. Pobreza não é, pois se veem minis-
tros, deputados senadores, governantes 
de qualquer  do mais alto ao mais bai-
xo, locupletando-se despudoradamente 
e sem qualquer punição ou ao menos a 
mais singela advertência. No lugar de 
punição, agradecimentos de toda ordem, 
só faltando as palavras, “puxa, demorou 
de aparecer”. Sr. Orlado Silva, (ministro 
do esporte, se não me engano), até que 
enfim, conseguimos ver o seu roubo claro, 
e bem valioso, hein? A nossa maior admi-
ração e os maiores agradecimentos, até 
pensamos que o senhor sairia da ”turma 
dos malfeitores”, felizmente temos o que 
lhe agradecer!  Foram mais ou menos 
as palavras da presidência dirigidas ao 
ex-ministro, sem que se desse a menor 
importância ao saque contra tesouro na-
cional. Mas também foi coisa do dia-a-dia 
sem importância.

Vemos, pois, que o crime alcança 

roubos de toda sorte, assassinatos de 
prefeitos, latrocidas em todas as classes 
sociais, até em recepção de calouros nas 
universidades. Uma lástima de fazer in-
veja a Hitler nos campos de concentração 
destinados a trucidar judeus e distribuir 
seus imóveis e fortunas entre os nazistas 
mais atrozes e chegados aos poder.

Mas qual a razão desse mal tão da-
noso e que se alastra com firmeza em 
nossa casa? Pobreza e analfabetismo já 
se viu que são causas, pois nenhum dos 
ministros e autoridades é necessitado, 
nenhum é totalmente analfabeto.

Segundo Lombroso, médico psiquia-
tra italiano dizia, o criminoso nasce cri-
minoso, e até chegou a descrever o tipo 
físico do criminoso, como as maças do 
rosto salientes, a ausência de dor, den-
tre outras características físicas; ouros 
dizem que o criminoso é produto do meio 
social em que vivem, o que também não é 
verdade, uma vez que não há juma só au-
toridade desonesta originária da favela. 
E teorias outras existem para explicar o 
crime e o criminoso.

A mais atraente, todavia, é a teoria 
segundo a qual o crime é resultante de 
um micróbio que ataca a sociedade e se 
alastra como uma epidemia. Parece-nos 
a mais razoável interpretação para o 
alastramento incontrolável da criminali-
dade brasileira, presente em todas as ca-
madas sociais, políticas, administrativas 
do país. 

Dentre as curiosidades a respeito 
deste assunto, há a teoria da vitimologia, 
que explica a existência do crime porque 
há pessoas que atraem para si mesmas o 
criminoso, nasceram para vítimas de cri-
mes. Evidentemente inaceitável.

Para conseguir debelar tal epidemia, 
é indispensável um estudo da maior pro-
fundidade, utilizando-se os mais dedi-
cados cientistas da matéria no exterior, 
porque já se viu e vê a todo o momento, 
sem exceção de um só dia, pessoas ata-
cadas e, na maioria das vezes, mortas de 
maneira cruel, sem qualquer razão apa-
rente (ao menos), certamente vitimas do 
micróbio mortífero, incontrolável no Bra-
sil e mais robusto e forte a cada dia.

Fica aí o conselho: a contratação de 
cientistas competentes, no exterior para 
obtermos a exterminação desse micróbio 
tão devastador e invencível até agora, 
pelos nossos cientistas.

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

Os interessados em enviar perguntas sobre 
o tema Direito Previdenciário para Dr. Marcos Conrado, 

encaminhar para direitos@jornaldireitos.com.br 



A Câmara dos Deputados aprovou 
nesta quarta-feira (11/12) a PEC (Pro-
posta de Emenda à Constituição) 55/11, 
que regulamenta a carreira dos agen-
tes de trânsito em âmbito municipal. O 
substitutivo da comissão especial rece-
beu 383 votos e seguirá para votação no 
Senado.

De acordo com o autor da pro-
posta, deputado Hugo Motta 
(PMDB-PB), a medida tem o obje-
tivo de atualizar o Código de Trân-
sito Brasileiro, que transferiu dos 
estados para os municípios a maior 

responsabilidade pela gestão do 
trânsito.

Hoje em dia, a Constituição Fede-
ral permite que os municípios criem 
guardas destinadas à proteção do pa-
trimônio público, serviços e instala-
ções, mas não trata de um órgão espe-
cífico para o trânsito.

A PEC prevê a criação de órgãos 
municipais de fiscalização de trânsi-
to e de uma lei específica para regu-
lamentar o piso remuneratório dos 
guardas municipais e dos agentes de 
fiscalização e controle de trânsito.
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A Proposta de Emenda à Constitui-
ção 90/11, da deputada Luiza Erundina 
(PSB-SP) que inclui o transporte entre 
os direitos sociais foi aprovada (4) pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados por 
313 votos a favor, um contra e uma abs-
tenção. O texto agora segue para o Se-
nado.

A proposta inclui o transporte no 
rol dos direitos sociais. Atualmente, a 
Constituição, no seu Artigo 6º , institui 
11 direitos: educação, saúde, alimenta-
ção, trabalho, moradia, lazer, segurança, 
Previdência Social, proteção à materni-
dade, proteção à infância e assistência 
aos desamparados.

Um acordo entre todos os deputados 
viabilizou a votação da proposta em dois 
turnos no mesmo dia. O Regimento In-
terno prevê um período de cinco sessões 
entre o primeiro e o segundo turnos de 
uma PEC. No primeiro turno, foram 329 
votos a favor da matéria. Houve um voto 
contrário e uma abstenção.

Na avaliação da deputada, a aprova-
ção vai garantir prioridade ao tema nas 
políticas públicas. De acordo com Erun-
dina, possibilitar maior mobilidade às 
pessoas vai facilitar o acesso a outros di-
reitos e também vai contribuir para dar 
maior dinamismo à economia.

Transformar o transporte em um 
direito essencial dá condições de susten-

tabilidade para que as pessoas acessem 
outros direitos, como saúde, educação e 
moradia. Se você não tem condições de se 
locomover, principalmente em grandes 
centros urbanos, como é que você vai a 
um serviço médico, a um trabalho, a uma 
escola? É um direito que garante outros 
direitos. Reconhecer isto é reconhecer 
um direito essencial da população”, disse 
a deputada à Agência Brasil.

Erundina ponderou que a aprovação 
vai possibilitar com que a União, Esta-
dos e municípios destinem maior quanti-
dade de recursos para garantir o acesso 
ao direito que poderá ser financiado por 
diversas esferas de poder e por mudan-
ças tributárias.

“Tem pessoas que não voltam para 
casa porque não têm dinheiro para pa-
gar o transporte e acabam ficando pela 
rua. Quando a Constituição reconhece 
um direito, obriga o Estado a criar políti-
cas públicas para atender a este direito. 
E, se isto não ocorrer, qualquer cidadão 
pode recorrer à Justiça”, disse.

A deputada Jô Moares (PCdoB-MG) 
louvou a iniciativa e disse que ela está 
em sintonia com as diversas manifes-
tações ocorridas no país este ano e que 
tiveram como pleito maior o acesso ao 
transporte público.”A PEC está em sin-
tonia com aquilo que a sociedade brasi-
leira clama”, disse. (Agência Brasil)

A CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania) da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta quarta-feira 
(11/12), em caráter conclusivo, proposta 
que inclui as atividades de trabalhadores 
em motocicletas entre aquelas considera-
das perigosas, com direito a adicional de 
30% sobre o salário.

O projeto agora seguirá para análise 
do Senado, a não ser que algum deputa-
do apresente recurso para que seja votado 
pelo Plenário.

Foi aprovado o substitutivo da Co-
missão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público ao Projeto de Lei 2865/11, 
do Senado. O texto original contemplava 
também profissionais que atuam em ser-
viço comunitário de rua, mas esse ponto 
foi suprimido no substitutivo.

O relator na CCJ, deputado Vitor Pau-
lo (PRB-RJ), apresentou parecer favorável 
à proposta, mas fez uma mudança na re-
dação. Em vez de especificar as atividades 
de mototaxista, motoboy e motofrete, ele 
preferiu usar no texto a expressão “traba-
lhador em motocicleta”. Para ele, isso “evi-
tará demandas judiciais de trabalhadores 
que solicitarão o tratamento isonômico”.

Constituição o transporte
como direito social

Câmara dos Deputados aprova adicional
de periculosidade para trabalho em moto

Câmara aprova PEC que regulamenta 
carreira de agentes municipais de trânsito
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Ministro Barroso nega liminar e mantêm afastados de 
seus cargos o presidente do TJ/BA, desembargador Mário 
Alberto Simões Hirs, e a ex-presidente do Tribunal, desem-
bargadora Telma Laura Silva Britto. O CNJ decidiu impe-
dir que os magistrados exerçam suas funções enquanto são 
apurados indícios de omissões administrativas e irregulari-
dades no pagamento de precatórios. De acordo com Barroso, 
o afastamento se justifica pela prevalência do interesse pú-
blico em se impedir obstáculos à apuração plena dos fatos.

Há 65 anos era aprovada pela Assembleia Geral da 
ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Base 
para grandes tratados mundiais, o documento tem sido, 
desde então, fonte inspiradora para as Constituições demo-
cráticas.

Afastados

Direitos HumanosA Caixa Econômica Federal 
lançou ferramenta para gerar e 
visualizar extratos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). A ferramenta permite 
consultar, pela internet, o extrato 
dos lançamentos dos últimos 25 
anos, ocorridos após a centraliza-
ção das contas do FGTS na Caixa. 
Antes, o trabalhador podia obter, 
pela internet, apenas os últimos 
seis registros. O serviço eletrônico 
Extrato Completo já está dispo-
nível nos endereços: www.caixa.
gov.br e www.fgts.gov.br.

O trabalhador deverá cadas-
trar senha para acessos às infor-
mações, informando seu PIS

e aceitando o Termo de Ca-
dastramento. Além do extrato 
completo, o internauta encon-
trará os serviços como atuali-
zação de endereço, extrato por 
e-mail e serviços no celular.

A estimativa da Caixa é 2 

milhões de acessos ao novo ser-
viço até o final 2013. Nos últimos 
12 meses, mais de 25 milhões de 
trabalhadores acessaram os ser-
viços eletrônicos do FGTS. A Cai-
xa enviou mais de 300 milhões 
de extratos diretamente para 
as residências desses clientes. A 
Caixa também disponibilizou, no 
período, consultas de saldo nos 
terminais de autoatendimento 
e enviou mais de 50 milhões de 
mensagens eletrônicas para o te-
lefone indicado pelo trabalhador.

De acordo com a Caixa, ao 
optar pelo serviço de mensagens 
no celular, o trabalhador recebe, 
gratuitamente, informações da 
conta vinculada ao FGTS, como 
o valor do depósito mensal feito 
pelo empregador, o saldo atuali-
zado com juros e correções mo-
netárias, a liberação de saque 
e outras movimentações. São 
enviadas duas mensagens por 

Nova ferramenta da 
CEF permite consultar 
extratos do FGTS nos 

últimos 25 anos
mês: uma referente ao recolhimento 
regular e outra referente ao crédito 
de juros e atualização monetária. A 
adesão a esse serviço inibe a gera-
ção de extrato bimestral do FGTS, 
contribuindo para a preservação do 
meio ambiente e redução do consu-
mo de papel, diz a Caixa.


