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O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo 
(foto), afirmou nesta quinta-feira (13/2) que o go-
verno pretende encaminhar ao Congresso Nacional 
um PL (projeto de Lei) para combater o vandalismo 
nas manifestações. De acordo com ele, a nova nor-
ma pretende punir com mais rigor atos ilícitos pra-
ticados nos protestos, mas vai garantir a liberdade 
de manifestação de quem vai às manifestações para 
protestar de forma pacífica. O ministro participou de 
uma audiência com o presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), Joaquim Barbosa.
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GF quer elaborar projeto contra 
vandalismo em protestos
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STJ admite aplicação da Lei 
Maria da Penha em Ação Cível

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CNJ ajudará 
tribunais estaduais
na instalação do PJe

OAB conquista inclusão de pessoas
com deficiência nas carreiras do MP

CONSELHO FEDERAL DA OAB PIS só pode ser 
cobrado 90 dias após 

publicação de lei

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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Emenda
A Câmara dos Deputados apro-

vou na terça-feira (11/2), uma emen-
da ao novo Código de Processo Civil 
que impede o bloqueio de recursos 
e ativos financeiros de devedores 
via tutela antecipada, a penhora 
online. Parlamentares defenderam 

a mudança como forma de evitar 
abusos, como o bloqueio de salá-
rios ou de contas de empresas sem 
qualquer notificação prévia. Para 
o governo, porém, a alteração pode 
fragilizar ações no âmbito financei-
ro contra o crime organizado ou de 

“colarinho branco”. O debate sobre 
o novo Código Processo Civil deve 
continuar na próxima semana com 
a discussão sobre o cumprimento de 
pena em regime semiaberto ou fe-
chado para quem não pagar pensão 
alimentícia. 

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, protelatórios, 

obstruir propositadamente o andamento do proces-
so. Do contrário, estarás indo de encontro ao que 
preceituam a Constituição, O Estatuto da Advoca-
cia e o seu Código de Ética. Agindo de forma a se 
tornares prejudicial “à administração da Justiça”.

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do todo re-

comendável que o advogados ajuste com o cliente, 
mediante contrato escrito, com clareza e pormeno-
rizadamente, os serviços a que se obriga. O valor e 
a forma de pagamento de seus honorários, não es-
quecendo de explicitar se destes serão deduzidos, ou 
não, imposto de renda e outros encargos.

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam que o advo-

gado previna o cliente da morosidade da Justiça, evite 
fazer previsão de prazo para o término do feito, afim 
de que ele não estranhe e inculpe o patrono pela demo-
ra da tramitação da causa, como não amiúde sucede.

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe confiança. Se 

algum dia o mandatário perceber que essa confiança 
deixou de existir, compete-lhe expor esse sentimento 
ou impressão ao constituinte, e dizer-lhes que quão 
difícil se torna, nessas condições, continuara como 
seu patrono. É de toda conveniência deixar o clien-
te à vontade para acertar o valor de seus serviços já 
prestados e constituir outro advogado em que confie. 
Nada mais desconfortável e desestimulante do que 
sentir que não mais dispõe de crédito do constituinte.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim

Independente do caos instala-
do no presídio Ariston Cardoso em 
Ilhéus, os advogados queixam-se da 
dificuldade de acesso à sala própria 
naquela unidade prisional, porque o 
local reservado aos causídicos aten-
derem seus clientes encontra-se in-
salubre. Assim, no recinto não exis-
te móvel (nem os doados pela OAB 
local), e os profissionais do direito 
encontram óbice no exercício das 
atividades.

É conveniente ressaltar que a 
situação do presídio ilheense não 
é de extrema gravidade a exemplo 
do ocorrido nos grandes centros, 
com rebeliões, assassinatos, tráfico 
de drogas e outras práticas ilícitas, 
mas, preocupa, deixando os deten-
tos, familiares e a própria sociedade 
aflitos. E, nessa matéria, ouvimos 
dois profissionais do direito: Jacson 
Cupertino e Taís Camargo, os quais 
externaram seus pontos de vistas, 
como se vê.     

Para o criminalista Jacson 

Cupertino o quadro do presídio é ca-
ótico, cadeiras quebradas, e ‘’a OAB 
deverá fazer uma visita ‘’in loco’’ para 
tomar as providencias no sentido de 
organizar a sala, oferecendo condi-
ção satisfatória aos colegas que se 
deslocam àquela unidade prisional’’. 
Segundo Cupertino, essa reclamação 
não é somente sua, mas, de ‘’outros 
colegas militantes na área criminal 
e têm necessidade de ir ao presídio’’.

Na opinião da causídica Taís Ca-
margo, a situação dos advogados é 
crítica, sobretudo, àqueles que têm 
necessidade de deslocamento até ao 
presídio de Ilhéus para contatar com 
os seus clientes, isto porque ‘’a sala 
destinada a atendimento aos custo-
diados é um banheiro desativado, 
sem iluminação, ventilação precária, 
sem mínimas condições, com  portas, 
cadeiras e mesas  quebradas, portan-
to, local indigno dos advogados’’.

Uma das Reclamações  dos ad-
vogados é em relação ao acesso do 
presídio após as 17 horas por falta 

de servidores, os alvarás de solturas  
não são cumpridos depois desse ho-
rário, e, assim, o presidiário só será 
posto em liberdade dia seguinte. 
Constatou-se, ainda, que a porta da 
sala da OAB fora retirada do local 
privando o causídico de contato re-
servado com o cliente, cuja conversa 
é sempre ‘’vigiada’’ por agente peni-
tenciário.

Abordado, o presidente da OAB/
Ilhéus Marcos Flávio Rhem disse que, 
já fez inspeção  ‘’in loco’’, obteve provas  
fotográficas e encaminhou dossiê à di-
retoria da OAB/Salvador para conhe-
cimento e providencias. Mas, adian-
tou Marcos Rhem que o presidente da 
OAB/BA, Luiz Viana conjuntamente 
a Subseção fará reforma na sala dos 
advogados localizada no presídio, a 
fim do profissional do direito dispor 
de atendimento condigno.

Por Alberto Barreto.
Advogado, jornalista e Membro da Academia de 

Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 
Ilhéus – Bahia.

Presídio ilheense
em situação caótica

ARTIGO
albertobarreto@hotmail.com 
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1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.
2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.

Publicidade enganosa - É enganosa 
toda a publicidade que não reflete a verda-
de, ou que omite informações. Em 2012, o 
Procon Carioca multou a Claro em mais de 
R$ 2 milhões por entender que a operado-
ra utilizava tal prática. Segundo o órgão, a 
Claro divulgou, por meio de anúncio publi-
citário, que o serviço de internet pré-pago 
custava R$ 1,99 por dia. Entretanto, este 
valor era cobrado cada vez que o usuário 
conectava-se à rede via modem.

Publicidade Abusiva - A publicidade 
que explora o medo, a superstição ou que 
induz as pessoas a se comportarem de for-
ma a prejudicar a saúde, ou segurança, é 
considerada abusiva. Também se enqua-
dra nessa definição a propaganda discri-
minatória, a que desrespeita valores am-
bientais e a que se aproveita da inocência 
infantil. Em 2012, a Mattel foi multada em 
R$ 534 mil pelo Procon-SP. De acordo com 
o órgão, filmes publicitários da Barbie, em 
que a boneca usava secador e babyliss, 
foram considerados inadequados por pro-
jetarem preocupação exagerada com a 
aparência e inserção precoce da criança no 
mundo adulto.

Publicidade Clandestina - Segundo o 
Código de Defesa do Consumidor  (CDC), 
a publicidade deve ser veiculada de modo 
que as pessoas a identifiquem, fácil e ime-
diatamente, como tal. Caso contrário, ela 
é tida como clandestina. Em 2012, denún-
cias de consumidores levaram o Conar a 
investigar três blogs de moda. Havia a 
suspeita de que elogios publicados pelas 
blogueiras – referentes a cosméticos en-
contrados na loja Sephora – eram, na ver-

dade, propaganda paga. Embora a denún-
cia tenha sido negada pelas autoras dos 
textos e pela loja, o Conar emitiu uma ad-
vertência a todos os envolvidos, recomen-
dando ser necessário deixar claro quando 
um post tem natureza comercial.

Cumprimento da oferta - A mensa-
gem transmitida pelo anúncio publicitário 
precisa ser fiel às características daquilo 
que é ofertado. O fornecedor é obrigado a 
cumprir rigorosamente o que é prometido, 
onde quer que seja veiculado: na televisão, 
rádio, no jornal, na internet, no outdoor, 
no folheto, na mala-direta ou por meio de 
telemarketing. Dessa maneira, o consumi-
dor tem o direito de exigir que o fornecedor 
cumpra a oferta de acordo com a informa-
ção divulgada por meio da publicidade.

Troca do produto - Outra opção é acei-
tar um produto ou prestação de serviço 
equivalente ao anteriormente adquirido.

Dinheiro de Volta - Vale também res-
cindir o contrato junto ao fornecedor. Nes-
se caso, você deve receber não somente a 
restituição do montante pago, monetaria-
mente atualizado, como a uma quantia 
relacionada a perdas e danos. É impor-
tante, em um primeiro momento, entrar 
em contato com o fornecedor na tentativa 
de resolver o impasse. Caso não haja êxi-
to, acione a Proteste para que a entidade 
faça essa intermediação. Você pode ainda 
procurar o Judiciário, levando o caso, por 
exemplo, ao Juizado Especial Cível.

Por André Mansur,
Advogado e responsável André Mansur Advogados 

Associados. Belo Horizonte – Minas Gerais.

Sete dicas para identificar
propaganda enganosa

Direito do
Consumidor

andremansur@hotmail.com
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Dr. Vercil Rodrigues, recebi e li a edição 
comemorativa de aniversário de 5 anos do DI-
REITOS, achei excelente e fico a pensar como 
você consegue manter esse padrão de qualida-
de e ainda melhorar a cada edição. Maiores pa-
rabéns com o desejo que assim você continue a 
brilhar como merece.

 
Eurípedes Brito Cunha. Advogado, fun-

dador da Brito Cunha Advogados e ex-presi-
dente da OAB - Bahia. Salvador - Bahia.

Parabenizamos toda equipe do 
jornal DIREITOS pela edição come-
morativa de 5 anos de existência. A 
qualidade e variedade das informa-
ções veiculadas o torna um dos me-
lhores jornais impressos da Bahia. 

Renato Costa, Médico e presi-
dente do PMDB de Itabuna.

Dr. Vercil Rodrigues, excelente 
a entrevista de Hélio Pólvora sobre 
Ernest  Hemingway publicada na 
última edição do Jornal DIREITOS 
(ed. 60).
Jairo Santiago Novaes, Médico. 
Itabuna – Bahia.

Pedido de trabalho
José Luis Oliveira Lima, advogado 

do ex-ministro José Dirceu, questionou 
a decisão do presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, 
de suspender a decisão de Ricardo 
Lewandowski que atendia um pedido 
do petista. Ele vai recorrer. “Não hou-
ve qualquer atropelo ao devido proces-
so legal na decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski. A situação do ex-minis-
tro José Dirceu é de urgência, sim”, diz 
ele. Segundo Oliveira Lima, a análise 
do pedido de Dirceu para trabalhar na 

biblioteca de um escritório de advoca-
cia “tem sido sucessivamente adiada, o 
que o mantém em regime fechado, em 
contrariedade com a sentença proferi-
da pelo próprio STF”. Na terça-feira 
(12/2), Joaquim Barbosa revogou de-
cisão do vice-presidente da corte, Ri-
cardo Lewandowski, que obrigava a 
Vara de Execuções Penais do Distrito 
Federal a analisar um pedido para que 
José Dirceu possa trabalhar enquanto 
cumpre pena estipulada na Ação Penal 
470, o processo do mensalão. 

Foi instalado oficialmente, em 
cerimônia que ocorreu na manhã da 
quinta-feira (13/2), o Comitê Ges-
tor do Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça dos Estados e do Distri-
to Federal (CGJE-PJe). O objetivo 
do comitê, que foi regulamentado 
por meio da Resolução 185/2013 do 
Conselho Nacional de Justiça, é co-
ordenar a implantação do PJe em 
tribunais estaduais, já que o CNJ 
tornou o modelo obrigatório para o 
Judiciário no fim do ano passado. O 
presidente é o juiz-auxiliar da cor-
regedoria do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais Wilson Almeida Bene-
vides, e o secretário-geral do comitê 
será o procurador do Distrito Fede-
ral Lucas Terto.

Fazem parte do comitê represen-
tantes da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Defensoria Pública, procu-
radorias estaduais, e do Ministério 
Público, além de representantes dos 
tribunais que já adotam o Processo 
Judicial Eletrônico. A primeira com-
posição do comitê reúne membros do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
do Rio Grande de Norte, Rio Grande 
do Sul, Maranhão, Paraíba, Roraima, 
Pernambuco e Mato Grosso. Como 
convidados, participaram da reunião 
desta manhã integrantes do Tribunal 
de Justiça do Paraná e do TJ do Dis-
trito Federal.

Segundo Carl Olav Smith, juiz au-
xiliar da Presidência do CNJ que atua 
na coordenação do sistema, a primei-
ra reunião teve um caráter organiza-

cional, com a escolha da direção e a 
composição formal do comitê gestor. 
A partir do próximo encontro, afirma 
ele, os integrantes devem passar a es-
tudar a situação nos tribunais de Jus-
tiça e definir as melhorias que serão 
necessárias. Ainda que a Resolução 
185 preveja reuniões trimestrais, os 
encontros iniciais devem ocorrer com 
intervalo médio de um mês, diz o juiz 
auxiliar.

Avanço - Na terça-feira (11/2), o 
CNJ ratificou a primeira liminar con-
cedida a um processo apresentado por 
meio do PJe. Desde o começo de feve-
reiro, o Processo Judicial Eletrônico é 
o único sistema possível para a inter-
posição de processos no Conselho, que 
recebeu no começo da tarde de quin-
ta-feira (13/2) a 200ª demanda, sem 
qualquer registro de problemas, de 
acordo com Carl Olav Smith, segun-
do quem a operação está funcionando 
perfeitamente.

Ele afirma que não há qualquer 
registro de paralisação por tempo 
prolongado, com pequenas interrup-
ções — na casa de dois minutos —, 
que não prejudicaram o trabalho de 
advogados, promotores e procurado-
res. Já conselheiro Rubens Curado, 
integrante da Comissão Permanente 
de Tecnologia da Informação e Infra-
estrutura do CNJ, afirmou que cabia 
ao Conselho dar o exemplo para os 
demais tribunais, com a implemen-
tação bem-sucedida do PJe, o que foi 
feito sem qualquer intercorrência. 
(Ascom STJ)

CNJ ajudará tribunais
estaduais na instalação do PJe

“Um código civil procede de uma longa gestação das ideias; ele é 
o marco de um largo período no progresso da jurisprudência, e o 
depositário da experiência e estudo não só de um povo, mas da 

humanidade culta.”  

“O homem é social porque é homem; porque é uma personalidade 
revestida de direitos cuja realização depende das relações mútuas entre 
as diversas individualidades. Sem a sociedade o direito seria coisa vã.” 

Por José de Alencar



Brasília - Pela primeira vez, o 
Superior Tribunal de Justiça ad-
mitiu a aplicação de medidas pro-
tetivas da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) em Ação Cível, sem 
existência de inquérito policial ou 
processo penal contra o suposto 
agressor. A decisão é da 4ª Turma. 
Para o relator do caso, ministro 
Luis Felipe Salomão, a agregação 
de caráter cível às medidas pro-
tetivas à mulher previstas na Lei 
Maria da Penha amplia considera-
velmente a proteção das vítimas de 
violência doméstica, uma vez que essas 
medidas assumem eficácia preventiva.

“Parece claro que o intento de pre-
venção da violência doméstica contra a 
mulher pode ser perseguido com medi-
das judiciais de natureza não criminal, 
mesmo porque a resposta penal esta-
tal só é desencadeada depois que, con-
cretamente, o ilícito penal é cometido, 
muitas vezes com consequências irre-
versíveis, como no caso de homicídio ou 
de lesões corporais graves ou gravíssi-
mas”, ponderou Salomão.

Ainda segundo o ministro, “fran-
quear a via das ações de natureza 
cível, com aplicação de medidas pro-
tetivas da Lei Maria da Penha, pode 
evitar um mal maior, sem necessidade 
de posterior intervenção penal nas re-
lações intrafamiliares”.

A ação protetiva dos direitos da 
mulher foi ajuizada por uma senhora 
contra um de seus seis filhos. Segundo 
o processo, após doações de bens feitas 
em 2008 por ela e o marido aos filhos, 
um deles passou a tratar os pais de for-
ma violenta, com xingamentos, ofen-
sas e até ameaças de morte. O marido 
faleceu.

Com a ação, a mulher pediu a apli-
cação de medidas protetivas previstas 
na Lei Maria da Penha. Queria que o 
filho fosse impedido de se aproximar 
dela e dos irmãos no limite mínimo de 
cem metros de distância, e de manter 
contato com eles por qualquer meio de 
comunicação até a audiência. Queria 

ainda a suspensão da posse ou restri-
ção de porte de armas.

Em primeira instância, o processo 
foi extinto sem julgamento de méri-
to. O juiz considerou que as medidas 
protetivas da Lei Maria da Penha têm 
natureza processual penal e são vin-
culadas a um processo criminal. Não 
há ação penal no caso. O Tribunal de 
Justiça de Goiás reformou a sentença 
e aplicou as medidas protetivas, por 
entender que elas têm caráter civil. O 
filho apontado como agressor recorreu 
ao STJ contra essa decisão.

Segundo o ministro Luis Felipe Sa-
lomão, a Lei Maria da Penha permite 
a incidência do artigo 461, parágrafo 
5º, do Código de Processo Civil (CPC) 
para concretização das medidas nela 
previstas. Ele entendeu que, de forma 
recíproca e observados os requisitos es-
pecíficos, é possível a aplicação da Lei 
11.340 no âmbito do processo civil.

Seguindo o voto do relator, a Tur-
ma decidiu, por unanimidade de votos, 
que as medidas protetivas da Lei Ma-
ria da Penha, observados os requisitos 
para concessão de cada uma, podem 
ser pedidas de forma autônoma para 
fins de cessação ou de acautelamento 
de violência doméstica contra a mu-
lher, independentemente da existên-
cia, presente ou potencial, de proces-
so-crime ou ação principal contra o 
suposto agressor. Nessa hipótese, as 
medidas de urgência terão natureza 
de cautelar cível satisfativa. (Superior 
Tribunal de Justiça - STJ). 
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STJ admite aplicação da Lei Maria 
da Penha em Ação Cível

Apartamentos
R$ 24,90

Suite Simples
R$ 33,90

Swite Especial
R$ 44,90

- Cadeira erótica
- Tv a Cabo

Domingo à Quinta

BR 101, Km 507, Tel. 3211 8020
Itabuna – Bahia.
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Na ausência de sala de Estado Maior, 
advogados têm direito à prisão domiciliar 
mesmo em prisões civis. Essa foi a tese 
votada pela maioria dos ministros da 4ª 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
que garantiram a prisão domiciliar a um 
advogado de Campo Grande devedor de 
alimentos. Prevaleceu no colegiado o en-
tendimento de que também se aplica à 
prisão civil da categoria a regra contida 
no artigo 7ª do Estatuto da Advocacia 
(Lei 8.906/94).

De acordo com o dispositivo, “consti-
tui direito do advogado não ser recolhido 
preso, antes de sentença transitada em 
julgado, senão em sala de Estado Maior, 
com instalações e comodidades condignas 
e, na sua falta, em prisão domiciliar”.

No caso julgado, a delegada que 
acompanhou a prisão do advogado infor-
mou não haver esse tipo de sala na cida-
de, mas afirmou que poderia acomodá-lo, 
sozinho, em cela onde são recolhidos po-
liciais presos, mediante autorização ju-
dicial. A seção local da Ordem dos Advo-
gados do Brasil impetrou Habeas Corpus 

pleiteando a prisão domiciliar.
O Tribunal de Justiça de Mato Gros-

so do Sul, no entanto, autorizou apenas 
a transferência para outra delegacia com 
“local apropriado e condigno”. Segundo 
o acórdão, a prisão civil possui natureza 
diferenciada da prisão criminal. Os de-
sembargadores avaliaram que o regime 
domiciliar não deveria ser concedido por-
que “o controle do confinamento se revela 
difícil ou até mesmo improvável, tornan-
do inócuo o meio executório”.

O ministro Raul Araújo, relator no 
STJ, reconheceu que a tese do TJ-MS 
foi aplicada em vários precedentes da 3ª 
Turma. Mesmo assim, defendeu que, se 
o legislador incluir a sala especial entre 
os direitos de profissionais da advocacia, 
não cabe ao Judiciário restringir esse 
direito apenas aos processos penais. Ele 
também rechaçou a argumentação de 
ineficácia da prisão domiciliar. “A defi-
ciência no controle do confinamento pelo 
Poder Público não pode servir de funda-
mento para afastar a aplicação de qual-
quer direito”, disse. (Ascom STJ)

Advogado tem direito a
sala especial em prisão civil

DECISÕESSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



O ministro da Justiça, José Eduar-
do Cardozo, afirmou nesta quinta-feira 
(13/2) que o governo pretende encami-
nhar ao Congresso Nacional um PL 
(projeto de Lei) para combater o van-
dalismo nas manifestações. De acordo 
com ele, a nova norma pretende punir 
com mais rigor atos ilícitos praticados 
nos protestos, mas vai garantir a liber-
dade de manifestação de quem vai às 
manifestações para protestar de forma 
pacífica. O ministro participou de uma 
audiência com o presidente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), Joaquim 
Barbosa.

Cardozo disse que o governo quer 
elaborar e encaminhar a proposta o 
mais rápido possível. “Se por um lado 
nós não podemos coibir a liberdade de 
manifestação, temos que garantir a li-
berdade de manifestação, inclusive pro-
tegendo manifestantes que querem se 
expressar democraticamente. De outro 
lado, não podemos tolerar o vandalis-
mo. Não podemos tolerar pessoas que 
utilizam manifestações para praticarem 
atos ilícitos, como homicídios, lesões cor-
porais, crimes de dano”, afirmou.

O ministro declarou ainda que não 
concorda com os projetos em tramita-
ção no Congresso, que pretendem tipi-

ficar criminalmente como terrorismo os 
atos de violência praticados em mani-
festações.

“Terrorismo é uma coisa, outros cri-
mes qualificam outras tipificações. Nós 
temos que verificar o que há de novo 
nesta realidade, temos que colocar as 
penas certas, rigorosas para certos ilí-
citos. Temos que garantir a questão da 
liberdade de manifestação, vedado o 
anonimato. Temos que tomar medidas 
que, obviamente, não resguardem pes-
soas que querem praticar atos ilícitos e 
querem agir de forma anônima, prati-
cando distúrbios”, disse Cardozo.

No Senado, dois projetos que tipi-
ficam o crime de terrorismo estão em 
tramitação. Um é relatado pelo senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) e outro é do 
senador Pedro Taques (PDT-MT), ela-
borado no âmbito da reforma do Código 
Penal. Embora a maioria dos senadores 
considere necessário sanar o vácuo legis-
lativo em relação ao crime de terrorismo, 
o projeto de Jucá encontra resistência dos 
partidos mais próximos aos movimentos 
sociais. Outra questão que preocupa os 
senadores é que, com a futura lei, ações 
como as dos black blocs sejam enquadra-
das como crime de terrorismo. 

(Agência Brasil).

www.jornaldireitos.com.br - Ano VI - n° 61 - SUL DA BAHIA - De 20 de fevereiro a 20 de março de 2014 - E-mail: direitos@jornaldireitoscom.br 

1º Caderno
05

Direito Penal
1 -  Lúcia, objetivando conseguir dinhei-

ro, sequestra Marcos, jovem cego. 
Quando estava escrevendo um bilhe-
te para a família de Marcos, estipu-
lando o valor do resgate, Lúcia fica 
sabendo, pela própria vítima, que sua 
família não possui dinheiro algum. 
Assim, verificando que nunca conse-
guiria obter qualquer ganho, Lúcia 
desiste da empreitada criminosa e 
coloca Marcos dentro de um ônibus, 
orientando-o a descer do coletivo em 
determinado ponto. 

 Com base no caso apresentado, 
assinale a afirmativa correta.

a) Lúcia deve responder pelo delito de 
sequestro ou cárcere privado, apenas.

b) Lúcia não praticou crime algum, pois 
beneficiada pelo instituto da desis-
tência voluntária.

c) Lúcia deve responder pelo delito de 
extorsão mediante sequestro em sua 
modalidade consumada.

d) Lúcia não praticou crime algum, pois 
beneficiada pelo instituto do arrepen-
dimento eficaz.

2 -  Lucas, funcionário público do Tri-
bunal de Justiça, e Laura, sua noi-
va, estudante de direito, resolveram 
subtrair notebooks de última gera-
ção adquiridos pela serventia onde 
Lucas exerce suas funções. Assim, 
para conseguir seu intento, combi-
naram dividir a execução do deli-
to. Lucas, em determinado feriado 
municipal, valendo-se da facilidade 
que seu cargo lhe proporcionava, 
identificou-se na recepção e dis-
se ao segurança que precisava ir 
até a serventia para buscar alguns 
pertences que havia esquecido. O 
segurança, que já conhecia Lucas 
de vista, não desconfiou de nada e 
permitiu o acesso. Ressalte-se que, 
além de ser serventuário, Lucas 
conhecia detalhadamente o prédio 
público, razão pela qual se dirigiu 
rapidamente ao local desejado, sub-
traindo todos os notebooks. Após, 
foi a uma janela e, dali, os entregou 
a Laura, que os colocou no carro e 
saiu. Ao final, Lucas conseguiu dei-
xar o edifício sem que ninguém sus-
peitasse de nada. Todavia, cerca de 
uma semana após, Laura e Lucas 
têm uma discussão e terminam o 
noivado. Muito enraivecida, Laura 
procura a polícia e noticia os fatos, 
ocasião em que devolve todos os no-
tebooks subtraídos. 

 Com base nas informações do 
caso narrado, assinale a afirma-
tiva correta.

a) Laura e Lucas devem responder pelo 
delito de peculato-furto praticado em 
concurso de agentes.

b) Laura deve responder por furto qua-
lificado e Lucas deve responder por 
peculato-furto, dada à incomunicabi-
lidade das circunstâncias.

c) Laura e Lucas serão beneficiados 
pela causa extintiva de punibilida-

de, uma vez que houve reparação 
do dano ao erário anteriormente à 
denúncia.

d) Laura será beneficiada pelo instituto 
do arrependimento eficaz, mas Lucas 
não poderá valer-se de tal benefício, 
pois a restituição dos bens, por parte 
dele, não foi voluntária.

3 -  Paula, com intenção de matar Ma-
ria, desfere contra ela quinze faca-
das, todas na região do tórax. Cerca 
de duas horas após a ação de Pau-
la, Maria vem a falecer. Todavia, a 
causa mortis determinada pelo auto 
de exame cadavérico foi envenena-
mento. Posteriormente, soube-se 
que Maria nutria intenções suicidas 
e que, na manhã dos fatos, havia in-
gerido veneno. 

 Com base na situação descrita, 
assinale a afirmativa correta.

a) Paula responderá por homicídio dolo-
so consumado.

b) Paula responderá por tentativa de 
homicídio.

c) O veneno, em relação às facadas, con-
figura concausa relativamente inde-
pendente superveniente que por si só 
gerou o resultado.

d) O veneno, em relação às facadas, 
configura concausa absolutamen-
te independente concomitante.

4 - Wilson, competente professor de 
uma autoescola, guia seu carro por 
uma avenida à beira-mar. No ban-
co do carona está sua noiva, Iva-
na. No meio do percurso, Wilson e 
Ivana começam a discutir: a moça 
reclama da alta velocidade empre-
endida. Assustada, Ivana grita com 
Wilson, dizendo que, se ele conti-
nuasse naquela velocidade, pode-
ria facilmente perder o controle do 
carro e atropelar alguém. Wilson, 
por sua vez, responde que Ivana 
deveria deixar de ser medrosa e 
que nada aconteceria, pois se sua 
profissão era ensinar os outros a 
dirigir, ninguém poderia ser mais 
competente do que ele na condução 
de um veículo. Todavia, ao fazer 
uma curva, o automóvel derrapa 
na areia trazida para o asfalto por 
conta dos ventos do litoral, o carro 
fica desgovernado e acaba ocorren-
do o atropelamento de uma pessoa 
que passava pelo local. A vítima 
do atropelamento falece instanta-
neamente. Wilson e Ivana sofrem 
pequenas escoriações. Cumpre des-
tacar que a perícia feita no local 
constatou excesso de velocidade.

      Nesse sentido, com base no caso nar-
rado, é correto afirmar que, em rela-
ção à vítima do atropelamento, Wil-
son agiu com

 a) dolo direto.
 b) dolo eventual.
 c) culpa consciente.
 d) culpa inconsciente.
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Governo Federal quer 
elaborar projeto contra 

vandalismo em protestos

Trâmites
jurídicos!

Um homem foi levado perante o 
juiz e acusado de necrofilia, por ter 
feito sexo com um cadáver feminino. 
Disse-lhe o juiz:

- Em 20 anos de magistratura, 
nunca ouvi uma coisa tão imoral. Dê-
-me uma única razão para eu não pô-
-lo na cadeia e jogar fora a chave! O 

homem respondeu:
- Vou lhe dar não uma, mas TRÊS 

boas razões:
- 1º, não é da sua conta.
- 2º, ela era minha esposa.
- 3º, eu NÃO SABIA que ela estava 

morta. Ela SEMPRE agia assim!
FOI ABSOLVIDO!

Divisão 
de verbas

A Suprema Corte argentina deter-
minou que o governo promova de forma 
igualitária a distribuição da publicida-
de oficial aos órgãos da mídia. A decisão 
atende a uma reclamação apresentada 
pelo Canal 13, pertencente ao grupo 
Clarín, que alega que a divisão da verba 
está obedecendo a critérios discrimina-

tórios e que privilegiam órgãos que não 
criticam o governo. Desde 2009, quando 
foi sancionada a Lei de Meios Audiovi-
suais – que determina que cada grupo 
empresarial não possa deter mais de 
35% de cada setor de comunicação –, 
o grupo Clarín e a presidente Cristina 
Kirchner vem trocando acusações. 



Pecunia corrumpere pudentem nemo potest, 
é a frase de Cícero que significa “ninguém pode 
corromper um homem íntegro com dinheiro”. O 
termo latino corrumpere quer dizer deteriorar, 
arruinar, modificar em senso negativo. Em Cíce-
ro e também em Plauto, corruptor é aquele que 
comete o delito do suborno. Isso mostra que, des-
de os seus primórdios, a vida em sociedade tem 
um lado perverso, principalmente no que tange 
à vantagem econômica auferida sobre outrem.

Tal fato nos mostra como a corrupção sempre 
foi entendida como algo incorreto, que deveria, 
em tese, ser automaticamente rejeitada e com-
batida — pois é nociva à comunidade e porque 
rompe com o pacto social ético e com a moralida-
de que rege as relações entre as pessoas.

No entanto, sabe-se que em alguns países — 
como no Brasil — a prática de atos de corrupção 
é recorrente, pois a legislação não engloba puni-
ções às empresas que participam de transações 
infringentes com a administração pública.

A situação brasileira, contudo, será modifi-
cada a partir do dia 28 deste mês com a entra-
da em vigor da Lei 12.846/2013, popularmente 
conhecida com a Lei Anticorrupção. O objetivo 
central dessa norma é responsabilizar admi-
nistrativa e civilmente as pessoas jurídicas que 
cometam atos ilícitos contra a administração 
pública nacional ou estrangeira, tirando a res-
ponsabilidade do poder público e delegando à 
iniciativa privada a competência para investi-
gar infrações cometidas por seus funcionários. 
Trata-se de grande evolução porque, segundo a 
nova lei, a empresa infratora responderá pelos 
delitos de seus empregados, ainda que alegue 
que não houve culpa ou dolo. É significativo res-
saltar que a nova legislação surge para preen-
cher lacuna deixada pela Lei de Improbidade 
Administrativa e pela Lei de Licitações, já que 
nenhuma delas, e sequer o Código Penal atinge 
as empresas privadas como o faz a Lei 12.846.

De acordo com seu artigo 6º, inciso I, a multa 
aplicável a uma empresa infratora pode variar 
de 0,1% a 20% de sua receita anual bruta. As 
sanções podem também ser aplicadas, como es-
tipulado pelo artigo 19, na forma de perdimento 
de bens, direitos ou valores; suspensão ou inter-
dição parcial de suas atividades; dissolução com-
pulsória da pessoa jurídica ou pela proibição de 
receber qualquer tipo de subsídio ou incentivo 
por parte de entes ou instituições financeiras pú-
blicas. Essa lei transforma os atos de corrupção 
em ônus financeiro para as empresas, as quais, 

se desejarem minimizar os riscos ou prevenir as 
sanções, devem investir em “mecanismos e pro-
cedimentos internos de integridade, auditoria 
e incentivo à denúncia de irregularidades, e a 
aplicação efetiva de códigos de ética e de condu-
ta” (artigo 7º, VIII).

A grande evolução que a Lei Anticorrupção 
promoverá em território brasileiro parte do in-
centivo ao controle interno das empresas pri-
vadas, que permitirá ao mercado do país voltar 
a ser regido pela livre concorrência e pela me-
ritocracia. Isto será possível por meio da total 
aderência da iniciativa privada à cultura de 
compliance, a qual postula uma atividade ad-
ministrativa e econômica que respeite a ética 
e a legalidade. A lei aludida impõe uma práti-
ca que se tem mostrado a mais eficiente para a 
economia, uma vez que é imperativo aceitar a 
transparência como um investimento e jamais 
um custo extra.

Uma lei que puna instituições privadas que 
pratiquem atos ilícitos lesivos contra a admi-
nistração pública é valiosa em uma democracia 
como a nossa: não somente zela pelos bens pú-
blicos, mas também demonstra respeito aos ci-
dadãos que pagam seus impostos em dia. É im-
portante ressaltar que um mercado regido por 
empresas “ficha limpa” torna-se mais justo no 
sentido em que os produtos correspondentes se-
riam adquiridos com base em sua real qualida-
de, resultando em progresso considerável tanto 
para quem vende quanto para quem compra.

Outro ponto interessante da referida lei é a 
possibilidade de celebração de acordo de leniên-
cia com a pessoa jurídica infratora, desde que 
ela seja a primeira a manifestar seu interesse 
em cooperar na apuração do ato ilícito, cesse 
completamente seu envolvimento na infração 
investigada, admita sua participação no ato e 
coopere com as investigações. Essa possibilida-
de incentiva a autodenúncia como maneira de 
proteção e suavização das sanções.

George Orwell certa vez afirmou que em 
uma época de mentiras universais, dizer a ver-
dade é um ato revolucionário. Transpondo essa 
noção para o iminente novo paradigma do direi-
to econômico privado, podemos identificar um 
analogismo interessante, na medida em que a 
Lei Anticorrupção alterará consideravelmente a 
forma como são feitos negócios no Brasil.

DIREITO 
InTERnACIOnAL
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notificação da Receita
Por determinação da presi-

dente Dilma Rousseff, a Receita 
Federal está notificando empre-
sas estrangeiras de tecnologia que 
atuam na internet e com comér-
cio eletrônico a explicar como é 
processado seu faturamento com 
negócios no Brasil e quanto re-
colhem de imposto. A medida é o 
primeiro passo para tentar alterar 
a tributação de empresas como 

Google, Facebook e Apple, que, na 
avaliação do governo, usam bre-
chas legais para receber por seus 
serviços de publicidade e venda 
eletrônica no exterior, reduzindo 
o pagamento de tributos no Bra-
sil. O governo também estima que 
o valor dos tributos pagos pelas 
estrangeiras não seja compatível 
com o volume de faturamento es-
timado com operações no país. 

XII Congresso 
Brasileiro de Direito 
Internacional

Evento: 
XII Congresso Brasileiro 
de Direito Internacional

Data: dias 27 a e 30 de agosto de 2014.

Local: Salvador – Bahia

Informações: 
www.facebook.com/CBDI2014 ou
envie e-mail para contato@cbdi.com.br 

Tribunal de Justiça 
do AP abre concurso para 
Juiz de Direito Substituto

Quem: 
Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá 

Inscrições: 
03/02 a 06/03/2014 
- IX concurso para provimento 

Cargo: Juiz de Direito Substituto.
Vagas: 11 vagas 
Salário: até R$ 21.711,74

A Bélgica tornou-se sema-
na passada o primeiro país a 
legalizar a eutanásia infantil 
sem qualquer limite de idade. 
Após pouco mais de uma déca-
da de debates e muita contro-
vérsia, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou a mudança por 86 
votos a favor, 44 contra e 12 
abstenções, exatos dois me-
ses depois do sinal verde dado 
pelo Senado. 

Em 2002, a Holanda já 
havia passado a permitir essa 
possibilidade para pacientes a 
partir de 12 anos; cinco já fize-
ram uso da alternativa. 

Embora não haja restrição 
para a idade, só poderão recor-
rer à lei crianças com doença 
terminal, sem possibilidade de 
cura, que gere um sofrimento 
impossível de ser aliviado — e 
sempre com autorização dos 
pais e uma avaliação psiquiá-
trica para saber se o paciente 
tem discernimento sobre sua 

decisão, um conceito bastante 
subjetivo de ser avaliado em 
se tratando de crianças, ale-
gam os críticos. A opção tam-
bém está limitada aos casos de 
sofrimento físico.

Durante a votação, um in-
tegrante da plateia protestou 
aos gritos de “assassinos” e aca-
bou expulso do plenário. Desde 
2002, a eutanásia está prevista 
em lei na Bélgica e representa 
1% das mortes no país por ano. 
Pelas estatísticas oficiais, são 
cerca de 1.300 casos. Mas esta 
era um opção restrita a adultos 
ou maiores de 15 anos emanci-
pados, que também podem ale-
gar sofrimento psicológico para 
recorrer à eutanásia. Esta não 
é uma possibilidade para os 
menores de idade.

Falta agora a pena do rei 
— que nunca manifestou-se 
publicamente sobre o assunto 
— para que a nova legislação 
entre em vigor.

Na Espanha, o Parlamen-
to aprovou, por 179 votos a 
163, após um debate intenso 
na Câmara de Deputados, um 
projeto de lei que limita a ju-
risdição espanhola em crimes 
graves contra a Humanidade 
— como genocídio, crimes de 
guerra e tortura — cometidos 
fora do país. A iniciativa difi-
cultará a ação dos magistra-
dos espanhóis em casos como 
a emblemática detenção do 
ex-ditador chileno Augusto 
Pinochet, ordenada pelo juiz 
espanhol Baltasar Garzón 
em 1998. Ao menos 12 causas 
abertas na principal instância 

penal espanhola, a Audiência 
Nacional — que incluem geno-
cídios na Guatemala e em Ru-
anda — podem ser arquivadas 
com a mudança. Com as novas 
limitações, os juízes espanhóis 
só poderão investigar crimes 
de grande repercussão inter-
nacional quando os suspeitos 
tiverem nacionalidade espa-
nhola ou sejam estrangeiros 
que tenham cometido delitos 
na Espanha e residam no país 
ou cuja extradição tenha sido 
negada. Ao contrário da legis-
lação atual, apenas a vítima ou 
a Procuradoria poderão apre-
sentar queixa nos tribunais. 

Parlamento belga aprova
eutanásia para crianças

Jurisdição internacional

É mais importante investir 
na ética e na moral do que 
esperar a impunidade

ARTIGO
www.oab.org. br 

Por Marcus Vinicius Furtado Coêlho. 
Advogado e presidente nacional da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil (OAB). Brasília – Distrito Federal.

Políticos da Bélgica debatem lei sobre eutanásia AP-12-2-2014 



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

www.jornaldireitos.com.br - Ano VI - n° 61 - SUL DA BAHIA - De 20 de fevereiro a 20 de março de 2014 - E-mail: direitos@jornaldireitoscom.br 

1º Caderno
07

1- Recebemos nossos aparta-
mentos novos e logo depois pro-
videnciamos a construção da 
Convenção e Regimento Interno 
do prédio. E agora precisamos 
eleger um síndico.  Existe um per-
fil ideal para ser síndico? Muitos 
condôminos dão preferência a 
aposentados, por causa do tempo 
de dedicação e disponibilidade, é 
um perfil ideal? Rafaela Lícia.

 
Rafaela, ser síndico não é tarefa 

fácil. A responsabilidade, as cobran-
ças dos moradores, a taxa de inadim-
plementos e os contratempos da fun-
ção são alguns dos motivos que levam 
os condôminos a realizarem votações 
e até sorteios para decidir quem fica-
rá à frente do trabalho, já que, por 
vontade própria, poucos querem.

Não acreditamos que tenha esse 
perfil ideal e nem que um aposenta-
do seja a pessoa ideal, por que o ideal 
para assumir a função é quem tem 
vontade de fazer esse trabalho. Um 
jovem, por exemplo, cheio de ideias 
e com responsabilidade, pode imple-
mentar melhorias para o condomínio. 
Defendemos que todos os moradores 
devam ocupar essa função em algum 
momento, porque o síndico tem muito 
trabalho e ele na maioria das vezes 
não é remunerado. E como não é fácil, 
acreditamos que todos deveriam as-
sumir essa responsabilidade em um 
determinado momento.

2- No nosso prédio ninguém 
quer ser sindico e para resolver 
o impasse um dos condôminos 
sugeriu que contratássemos uma 
empresa para administrar o con-
domínio. Quanto custa contra-
tar uma empresa que atue nessa 
área? Paulo dos Santos.

Paulo, sem sombra de dúvida, 
contratar uma empresa para realizar 
esse tipo de serviço tem sido uma ten-
dência nas cidades de médio e grande 
porte, já que a correria do dia a dia 
acaba sobrecarregando as pessoas 
com muitas tarefas, e é normal que 
se recorra a empresas especializa-
das, que tem profissionais de todas 
as áreas – contábil, trabalhista, ad-
ministrativa – para dar mais profis-
sionalismo e agilidade aos trâmites 
internos. E, assim, o sindico vai tra-
balhar menos e ter tempo disponível 
para fiscalizar e checar o que precisa 
ser feito em termos de melhorias para 
o condomínio.

Hoje se estima que entre 70% a 
90% dos condomínios na Bahia con-
tam com o trabalho de uma adminis-
tradora. O trabalho dessas empresas 
é tão eficiente que existe uma procu-
ra grande por esses serviços. O preço 
varia de acordo de acordo com o ta-
manho e às necessidades do condo-
mínio, e existem valores a partir de 
um salário mínimo. Pagando esse va-
lor, muitas vezes, há até redução de 
gastos com outras coisas, o que acaba 
otimizando os custos. Os moradores 
de prédios que tem poucos moradores 
são os que menos procuram esse ser-
viço, porque acham que não precisam, 
mas é um engano, porque o trabalho 
dessas empresas é um diferencial, é 
profissional.

Além disso, esse tipo de traba-
lho feito pelas administradoras não 
interferem na autonomia do síndi-
co. Ou seja, as empresa que atuam 
nesse setor, trabalham em parceria 
com o síndico, resolvendo e agilizan-
do os processos, é tudo feito com a 
supervisão do responsável pelo con-
domínio.

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 Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP) aprovou, na 1ª 
Sessão Ordinária de 2014, proposta 
de recomendação apresentada pelo 
Conselho Federal da OAB para in-
cluir, nos editais dos concursos para 
ingresso nas carreiras do Ministério 
Público, a Convenção sobre Direitos 
das Pessoas com Deficiência da ONU.

A recomendação diz que o assunto 
seja exigido nos concursos e nos cur-
sos de aperfeiçoamento e capacitação 
realizados pela instituição, dada a 
importância do tema e uma vez que a 
convenção tem status de emenda cons-
titucional. O pedido de providências nº 
934/2013-74 estava sob a relatoria do 
conselheiro Walter Agra e foi aprovado 
pelo plenário em unanimidade. 

“Em boa hora o Conselho Federal 
da OAB provocou o CNMP e este, de 
modo rápido e eficiente verificou a 
plausibilidade do pedido. Este é mais 
um passo da OAB em defesa do cida-
dão, em conjunto com o CNMP”, defi-
niu Walter Agra.

O conselheiro Esdras Dantas, afir-
mou que se trata de “um pleito justo e 
de profunda importância ao exercício da 
cidadania”. Para ele a decisão ameniza 
as imensas dificuldades de inclusão so-
cial sofridas pelos deficientes físicos.

OAB conquista inclusão de pessoas
com deficiência nas carreiras do MP

CONSELHO FEDERAL DA OAB

“Este é mais um passo da OAB em defesa 
do cidadão, em conjunto com o CNMP”, 

definiu Walter Agra
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O advogado que defende Henrique 
Pizzolato na Itália vai se opor ao en-
vio ao Brasil dos dois computadores e 
do tablet apreendidos na operação que 
prendeu o ex-diretor do Banco do Bra-
sil. “Nós entendemos que os computa-
dores devem continuar sob custódia 
da Justiça italiana enquanto correr a 
ação de extradição”, disse o advogado 

Lorenzo Bergami. A solicitação brasi-
leira deve ser feita à Corte de Apela-
ção de Bolonha, onde deverá correr a 
ação para a extradição de Pizzolato. 
A Procuradoria-Geral da República e 
a Polícia Federal querem analisar os 
equipamentos em busca de movimen-
tação de dinheiro e registros de comu-
nicações de Pizzolato na Europa. 

Acionistas minoritários da Óleo e 
Gás Participações (antiga OGX) pre-
tendem entrar na próxima semana na 
Justiça Federal do Rio contra o ex-pre-
sidente da petroleira, o geólogo Pau-
lo Mendonça, o acionista controlador 
Eike Batista e a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Será a quarta ação 
do grupo contra Eike e a autarquia, 

em uma estratégia de entrar com uma 
enxurrada de processos contra o em-
presário. De acordo com o minoritário 
e advogado Marcio Lobo, Paulo Men-
donça será acusado por “agir de má-
-fé”, além de conduta dolosa e omissão. 
A CVM também é acusada de omissão 
na ação, que terá cinco minoritários 
entre os autores. 

Computadores de Pizzolato

Enxurrada de ações
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A importância 
da educação

Para melhor dissertarmos sobre 
um determinado tema, consideramos 
ser necessário sabermos o seu signifi-
cado, o seu conceito. Como aqui preten-
demos escrever algo aproveitável sobre 
educação, importa saber o que vem a 
ser a educação sua importância no de-
senvolvimento de um povo, sobretudo 
tratando-se de um povo organizado po-
lítica e administrativa, formando um 
pais, um estado, tal e qual o Brasil.

Educação pode ser conceituada 
como uma forma de comportamento 
social, é polidez, é cultura é atenção 
com os de mais, é até cumprimentar os 
seus semelhantes nos momentos ade-
quados.

A Bahia, especialmente Salvador, 
ostenta peculiaridades religiosas, qui-
tutes específicos e extremamente sabo-
rosos. Enorme quantidade de Igrejas 
e exemplares de arquitetura secular, 
acolhendo o único exemplar de uma 
igreja rococó encontrado o Brasil – a 
Igreja de Santo Antônio.

Salvador é de uma beleza natural 
em suas imensas praias, só comparável 
à indiscutível beleza do Rio de Janeiro. 
Lamentavelmente, a total ausência de 
educação é exibida a cada instante, nos 
shopping centers, nos elevadores, nas 
salas de espetáculos, a maior demons-
tração da absoluta ausência de educa-
ção é encontrada nas ruas, isto é, no 
trânsito; é uma triste constatação.

A grande movimentação de carros 
e de pessoas nas ruas, levou as autori-
dades a criar uma legislação específica 
para o trânsito e a plantar nos logra-
douros públicos, sinais orientadores. 
Um desses sinais é a pintura em bran-
co no chão das ruas, em listras no mes-
mo sentido das calçadas, e que vão de 
um lado ao outro da rua, para permitir 
a travessia das ruas pelos pedestres 
com tranquilidade, porque a chamada 
passarela é um sinal para que moto-
rista fique atento e, ao ver alguém 
aproximar-se para atravessar, dimi-
nua a marcha e pare o veículo antes da 
passarela, permitindo uma travessia 

segura ao pedestre. 
Pois bem, saíamos, eu e um ami-

go, de um centro de compras, para 
atravessarmos a rua, onde se via bem 
destacadamente, a passarela de listas 
sobre o asfalto preto.

Ao perceber que ele ia lançar-se 
sobre o sinal pintado no chão segurei 
o seu braço para impedir aquela “lou-
cura” adverti: não faça isto, olhe os 
carros!!!!!. Mas tem o sinal, eles têm 
que parar! , disse ele. Fui obrigado a 
responde: não aqui e, logo, as viaturas 
passaram velozmente para espanto do 
meu amigo. 

É apenas um exemplo, pois aqui 
não há regra de transito que mereça 
respeito. É deseducação mesmo!

Então, a pergunta que nos vem à 
mente é: e tem jeito?   No mundo civi-
lizado não é assim, todos respeitam os 
sinais e as regras do trânsito, de modo 
que, quem não está habituado com a 
grosseria que floresce em Salvador, 
espanta-se.

Achamos que tem solução. Sim; 
tem jeito, não para os atuais motoris-
tas, que já se acostumaram ao mau 
comportamento, e “assumem” o carro 
com ar de superioridade, de quem tudo 
pode, mas para os futuros motoristas.

A solução é fácil: incluir no currí-
culo escolar, desde o primeiro aprendi-
zado de leitura, de modo que os ensi-
namentos fique gravados na mente, na 
lembrança de cada um. E tais ensina-
mentos devem ser mantidos até o mo-
mento em que aparece a possibilidade 
do ingresso na universidade, aprofun-
dando-se na legislação, ensinando ci-
vilidade até a legislação e penalidades 
para os infratores.

Não existe outra forma de educar. 
Tem que começar cedo, “começar do 
início” e avançar até a conclusão, com 
o ensino do DIREITO DO TRÂNSITO.

Só a educação soluciona.
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

Crônica Jurídica

A possibilidade de que juízes pudes-
sem aprovar a penhora online de bens e 
valores em processos de execução de dívi-
das por meio de liminar, prevista no texto 
do novo Código de Processo Civil, foi rejei-
tada terça-feira (11/2) no plenário da Câ-
mara dos Deputados. Por 279 votos a 102 
e 3 abstenções, os deputados aprovaram 
a emenda do deputado Nelson Marque-
zelli (PTB-SP) ao CPC e excluíram essa 
possibilidade da penhora online de bens 
e valores.

O texto aprovado diz que, agora, a pe-
nhora só poderá ser feita na decisão final 
do processo. “Nós não podemos aceitar 
que um juiz de primeira instância conti-
nue, mediante petição de um advogado, a 
bloquear contas”, disse Marquezelli, para 
quem as tutelas antecipadas estão blo-
queando salários, aposentadorias, pou-
panças, rendimentos de heranças e ativos 
financeiros.

O governo, que defendia a penhora, 
argumenta que a medida iria beneficiar 
eventuais devedores que teriam tempo 
de se desfazer dos bens para evitar a pe-
nhora. “[A medida vai evitar] a punição, 
vai evitar o bloqueio de recursos do crime 
organizado e da lavagem de dinheiro, de 
fraude, vai contra um consenso no mun-
do jurídico, vai contra um diferencial da 
economia brasileira que efetiva o crédito 
e eu espero que não prospere, que seja 
modificada no Senado, ou seja, objeto de 
veto da Presidência da República”, disse o 
relator do CPC, deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP).

O texto base do novo Código de Pro-
cesso Civil foi aprovado em novembro do 
ano passado. Os deputados agora se de-
bruçam sobre a votação de cerca de 30 
destaques de partidos apresentados ao 
substitutivo de Teixeira. Com informa-
ções da Agência Brasil.

A CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) do Senado aprovou semana 
passada, de forma terminativa, proje-
to que torna crime hediondo a explo-
ração sexual de crianças e adolescen-
tes. A mudança obriga o condenado a 

cumprir inicialmente a pena em re-
gime fechado, sem direito a fiança. O 
Código Penal prevê quatro a dez anos 
de prisão para o crime. Se não houver 
recurso, o texto seguirá para análise 
da Câmara. 

Câmara dos Deputados 
aprova emenda que limita 
penhora online de contas

Prostituir menores pode 
se tornar crime hediondo

(F
ot

o:
 h

tt
p:

//w
w

w
.p

dt
na

ca
m

ar
a.

co
m

.b
r/



www.jornaldireitos.com.br - Ano VI - n° 61 - SUL DA BAHIA - De 20 de fevereiro a 20 de março de 2014 - E-mail: direitos@jornaldireitoscom.br 

1º Caderno
09

Justiça Militar da União 
julga os crimes cometidos 
por membros do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica

O CNJ (Conselho Nacional de Jus-
tiça) reuniu n\ quarta-feira (12/2) ju-
ristas, magistrados, conselheiros e so-
ciedade civil para discutir o futuro da 
Justiça Militar. São debatidos, em três 
grupos de trabalho, assuntos relaciona-
dos à existência, à estrutura e ao possí-
vel aumento de competência da justiça 
especializada. O resultado servirá de 
base ao relatório da comissão do CNJ 
encarregada de fazer um diagnóstico da 
Justiça Militar.

A conselheira do CNJ e presidente 
da comissão, Luiza Cristina Fonseca 
Frischeisen, explica que a necessida-
de do diagnóstico ficou clara após ins-
peções em tribunais e a descoberta de 
muitos processos prescritos em um dos 
tribunais militares, além do descumpri-
mento de orientações do CNJ.

“É muito difícil dizer qual a posição 
do CNJ sobre isso. Após um diagnóstico 
quantitativo, resolvemos fazer a oficina 
de trabalho para um diálogo entre os 
magistrados que atuam na Justiça Mi-
litar, de forma exclusiva ou não, mem-
bros do Ministério Público, defensores 
públicos, entidades associativas e servi-
dores”.

A Justiça Militar da União julga os 
crimes cometidos por membros do Exér-
cito, da Marinha e da Aeronáutica, e a 
Justiça Militar dos estados julga os cri-
mes cometidos por policiais militares e 

bombeiros. Os crimes contra a vida são 
julgados no Tribunal de Júri.

“Temos que olhar a Justiça Militar 
olhando os outros ramos da Justiça, 
porque ela faz parte do Poder Judici-
ário brasileiro, do Sistema de Justiça 
Criminal. Como ela deve existir? Pode 
ser uma justiça especializada, exclusi-
va ou uma justiça que adota um rito de 
sentença em uma vara específica? Nós 
temos que discutir competência e estru-
tura, a questão orçamentaria não pode 
ser desconsiderada”, disse a conselhei-
ra.

A extinção da Justiça Militar é ava-
liada, mas, para a vice-presidente do 
Superor Tribunal Militar, ministra Ma-
ria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro-
cha, seria maléfico para a estabilidade 
do regime jurídico.

“A Justiça Militar, apesar de desco-
nhecida, é uma justiça que funciona, é 
célere. Além de ter um efeito pedagógi-
co para a tropa, se o processo não é jul-
gado com rapidez a vida do militar fica 
estagnada. Modificar uma justiça que 
funciona bem e jogá-la na vala comum 
da Justiça Federal, no caso, assoberba-
da de processos, não vai nos ajudar. Vai 
gerar prescrição, impunidade e desgo-
verno dentro dos quartéis”, disse.

Para a ministra, além de discutir o 
sistema da Justiça Militar em si, a dis-
cussão no CNJ é importante para dar 
visibilidade a uma justiça que, apesar 
de ser a mais antiga do Brasil, com 206 
anos de existência, ainda é uma desco-
nhecida. 

(Agência Brasil)

O princípio da anterioridade 
nonagesimal também vale para a 
cobrança do PIS (Programa de In-
tegração Social), conforme decisão 
unânime do Plenário do Supremo 
Tribunal Federal. A corte negou 
nesta quarta-feira (12/2) provimen-
to à tentativa da União de afastar a 
necessidade da regra para esse tri-
buto. O Recurso Extraordinário teve 
repercussão geral reconhecida.

Na origem, uma empresa de be-
bidas do Rio Grande do Sul ques-
tionava a cobrança da Receita 
Federal com base em lei que esta-
beleceu imediata incidência do PIS 
na água mineral. O produto esta-
va livre da alíquota até 30 de abril 
de 2004, quando o artigo 50 da Lei 
10.865/2004 determinou a cobrança 
do imposto a partir do dia seguinte a 
sua edição, em 1º de maio.

A empresa alegou desrespeito à 
regra nonagesimal estabelecida no 
artigo 195 da Constituição. Segun-
do o parágrafo 6º, as contribuições 
sociais citadas naquele artigo só 
podem ser exigidas após 90 dias da 
data em que uma nova lei é publica-

da. Para a União, contudo, o disposi-
tivo constitucional não incluía o PIS, 
porque esse imposto é citado apenas 
no artigo 239. “Assim, fica claro que 
o PIS, por não estar abrangido pelo 
regimento do art. 195, não está su-
jeito ao princípio da anterioridade 
especial”, sustentou a Fazenda Na-
cional.

Tanto o juízo de primeiro grau 
quanto o Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região deram razão à empresa 
de bebidas. A ministra Cármen Lú-
cia, relatora do caso no STF, mante-
ve o mesmo entendimento. Segundo 
ela, já há na corte precedentes apli-
cando o prazo de 90 dias às contri-
buições de seguridade.

“Tenho pra mim que as instân-
cias de primeiro e segundo grau es-
tão de acordo com a Constituição e 
com a nossa jurisprudência, razão 
pela qual estou votando no sentido 
de negar provimento ao recurso da 
União, e assentar, portanto, a apli-
cação do artigo 195, parágrafo 6º, da 
Constituição, às contribuições, aí in-
cluído o PIS”, escreveu a ministra. 
(Ascom STF).

CNJ discute extinção 
da Justiça Militar

PIS só pode ser cobrado 90 
dias após publicação de lei

A redução das desigualdades raciais 
pode se tornar um dos objetivos funda-
mentais do país. A PEC (Proposta de 
emenda à Constituição) 2/2003 com essa 
indicação foi aprovada na quarta-feira 
(12/2) pela CCJ (Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania).

A proposta, que tem como primeiro 
signatário o senador Paulo Paim (PT-RS), 
também altera o artigo 79 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
para permitir o uso do Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza em ações de su-
peração das desigualdades raciais.

Segundo a proposta, vários estudos 
mostram que as desigualdades raciais 
vitimam brasileiros afrodescendentes e, 
apesar disso, o combate a esse tipo de de-

sigualdade não está na Constituição.
Para o relator, senador Vital do Rêgo 

(PMDB-PB), a PEC vai ao encontro da 
Convenção Internacional Sobre Todas 
as Formas de Discriminação Racial da 
ONU. Posição idêntica foi manifestada, 
durante a discussão da matéria, pelo se-
nador Ricardo Ferraço (PMDB-ES).

“As alterações propostas em nossa 
Carta Magna, inclusive, são um passo a 
mais nas conquistas recentes da popu-
lação negra do país, brindada com a edi-
ção do Estatuto da Igualdade Racial em 
2010”, afirmou Vital. 

A proposta segue para a análise do Ple-
nário e precisa ser aprovada em dois turnos 
para ser enviada à Câmara dos Deputados. 

(Agência Senado)

CCJ aprova proposta que inclui 
redução das desigualdades 
raciais entre metas do país
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Toffoli julga improcedente Adin contra 
proibição de policial exercer advocacia.

Ministro argumentou que legislador 
vedou desempenho simultâneo das duas 
atividades, por considerá-lo prejudicial 
ao exercício de ambas

Na quarta-feira (12/2), o plenário do 
STF (Supremo Tribunal Federal) julgou 
improcedente uma Adin (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) que questionava o 
inciso V do artigo 28 do Estatuto da Ad-
vocacia. A Cobrapol (Confederação Bra-
sileira de Trabalhadores Policiais Civis) 
ajuzou a Adin 3541 contra dispositivo 
que proíbe o exercício da advocacia, mes-
mo em causa própria, a quem está vincu-
lado direta ou indiretamente à atividade 
policial de qualquer natureza. O inciso 
V do artigo 28 também veda à categoria 
policial a possibilidade de recebimento da 
carteira da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), mesmo para os policiais apro-
vados no Exame da Ordem.

A entidade alegava que a norma 
violaria o princípio da isonomia, porque 
impede o exercício da advocacia pelos 
policiais civis que possuem o diploma de 
bacharel em direito, enquanto outros ser-
vidores públicos têm a possibilidade do 
exercício da advocacia.

A Adin sustentava que que o fato de 

outros servidores públicos, como procu-
radores e auditores, poderem exercer a 
advocacia, desde que não advoguem con-
tra a Fazenda Pública, fere o estado de 
direito, em razão do tratamento diferen-
ciado dado aos servidores que merecem 
tratamento idêntico. Por isso, o inciso V 
do artigo 28 do Estatuto violaria o artigo 
5º (cabeça e incisos II, XIII, XLI, LIV, e o 
parágrafo 1º do inciso LXXVIII) da Cons-
tituição Federal.

Voto - Relator da ação, Dias Toffoli 
observou que a vedação do exercício da 
atividade de advocacia por aqueles que 
desempenham, direta ou indiretamente, 
atividade policial “não se presta a fazer 
distinção qualitativa entre a atividade 
da Polícia e da advocacia”. Segundo ele, 
“cada qual presta serviços igualmente e 
imensamente relevantes no âmbito so-
cial, havendo, inclusive, previsão expres-
sa na Carta Magna quanto às atividades 
de cada uma delas”.

Segundo ele, no entanto, o legislador 
pretendeu vedar o exercício simultâneo 
das duas atividades, por considerá-lo pre-
judicial ao exercício das funções. “Não é 
novidade. Já estava no antigo estatuto”, 
afirmou. Seu voto foi acompanhado por 
todos os demais ministros presentes à 
sessão de hoje do Plenário.

SUPREMO

Para Vital (à esquerda), proposta é “um passo a mais nas conquistas da população negra”
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As pessoas portadoras de defici-
ência terão mais facilidade para se 
aposentar pelo Regime geral da Pre-
vidência Social, com a vigência da Lei 
Complementar n. 142, de 08 de Maio 
de 2013, que regulamenta o parágrafo 
1º, do artigo 201, da Constituição Fede-
ral, no tocante à aposentadoria da pes-
soa com deficiência, e entrará em vigor 
no começo de Novembro.

Para o reconhecimento do direito 
à aposentadoria a Lei Complemen-
tar define que pessoa com deficiên-
cia, é aquela que tem impedimentos 
de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua parti-
cipação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as 
demais pessoas.

O tempo de contribuição para os se-
gurados que se enquadram na nova re-
gra, pode ser reduzido em até 10 (dez) 
anos, que será definida conforme a gra-
vidade do quadro clínico do segurado. 
A deficiência terá que ser atestada pelo 
Perito Médico do Instituto Nacional 
de Seguro Social – INSS, podendo ser 
avaliada o grua de deficiência, como: 
grave, moderada e leve.

Fará jus o portador de deficiência 
a aposentadoria por idade aos 60 (ses-
senta) anos se homem, e 55 (cinquenta 
e cinco) se mulher, independentemente 
do grau de deficiência, desde que tenha 
cumprido o requisito carência míni-
ma de 15 (quinze) anos, ou 180 (cento 
e oitenta) contribuições mensais e ter 
deficiência na data do agendamento / 
requerimento a partir de 04 de Dezem-
bro de 2013. O segurado especial não 
terá redução da idade em cinco anos, 
pois já se aposenta aos 55 anos de ida-
de, se mulher, e 60 anos de idade, se 
homem.

Na aposentadoria por tempo de con-
tribuição os critérios para o segurado 
fazer jus ao benefício são: ser segurado 
do Regime Geral da Previdência Social 
– RGPS; Ter deficiência há pelo me-
nos dois anos da data do requerimen-
to administrativo; comprovar carência 
mínima de 180 (cento e oitenta contri-
buições) mensais; comprovar o tempo 
mínimo de contribuição, conforme o 
grau de deficiência: a) Deficiência leve 
– 33 anos de tempo de contribuição se 
homem, e 24 anos de mulher; b) Defi-
ciência Moderada = 25 anos de tempo 
de contribuição se homem, e 24 anos se 
mulher; c) Deficiência grave – 25 anos 

de tempo de contribuição se homem, e 
20 anos se mulher.

A perícia médica e social do INSS 
é quem irá classificar o grau de defi-
ciência do segurado, devendo consi-
derar as limitações funcionais físicos 
da deficiência, como os impedimentos 
nas funções e nas estruturas do corpo 
e também a atividade laboral desem-
penhada pelo segurado. Será realizado 
um relatório social onde serão conside-
radas as atividades desenvolvidas pelo 
segurado deficiente no seu ambiente de 
trabalho. 

Este benefício previdenciário tem 
uma grande vantagem para o segurado 
que fizer jus, ou seja, a não incidência 
do fator previdenciário sobre o Salário 
de Benefício, por se tratar de um bene-
fício especial, sendo facultativo pode-
rá ser aplicado nos casos que for mais 
vantajoso para o segurado.

O INSS informou que já é possível 
agendar perícia para este tipo de bene-
fício previdenciário ligando para 135.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previ-
denciário e Diretor Fundador da Marcos 

Conrado – Advocacia & Consultoria 
– Itabuna – Bahia.

Aposentadoria para 
pessoa com deficiência

marcosconrado653@hotmail.com

Direito 
Previdenciário

Correção 
da poupança

Dirigentes dos grandes bancos 
acompanham com apreensão a retoma-
da do julgamento no Supremo Tribunal 
Federal, prevista para os dias 26 e 27, 
sobre a constitucionalidade dos planos 
econômicos das décadas de 1980 e 1990 
(Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e 
Collor II). Oficialmente, eles mantêm 
um discurso otimista, mas nos bastido-
res já trabalham com a hipótese de uma 
derrota. Se os planos forem julgados in-
constitucionais, os bancos terão de pro-
visionar perdas de até R$ 150 bilhões 
(segundo seus próprios cálculos) para 
pagar a correção da caderneta de pou-
pança dos clientes, que não foi credita-
da na época. Nos bastidores, os bancos 
tratam a ação como o “julgamento do 
fim do mundo” pelo impacto que pode 
causar no lucro e pelo risco de retração 
brusca do crédito. O pessimismo do se-
tor vem da composição atual do tribu-
nal, considerada pró-consumidor. 


