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Com 424 votos favoráveis, a Câ-
mara dos Deputados aprovou na 
quarta-feira (12/3), em segundo tur-
no, a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 247/13, que fixa prazo 
de oito anos à União, aos estados e 
ao Distrito Federal para que todas as 
unidades jurisdicionais contem com 
defensores públicos. A matéria deve 
ser votada ainda pelo Senado.

Câmara aprova em 2º turno
a PEC da Defensoria Pública

Deputados e defensores públicos comemoram aprovação da Emenda Constitucional

(F
ot

o:
 w

w
w

. i
st

oe
no

tic
ia

.c
om POSSE

Márcio Fahel é empossado
na Chefia do MP-BA

O promotor de Justiça Márcio José Cordeiro 
Fahel (foto) foi escolhido pelo governador Jaques 
Wagner para chefiar o Ministério Público do Es-
tado da Bahia (MP-BA) nos próximos dois anos. 

Justiça decide que FGTS 
pode ser usado para 

pagar pensão alimentícia

STF decide que governo 
pague indenização
bilionária à Varig

STF
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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

16º Dica 
É dever de todo advogado recém-admitido à 

OAB conhecer o papel institucional do profissional 
do direito, o Estatuto da Advocacia e o Código de 
Ética da profissão, saber os atos que pode praticar 
e os que lhe são vedados, conhecer os direitos que 
lhe são assegurados e os deveres que lhe incumbem.

17º Dica 
Não busques, jovem advogado, o êxito fácil, rá-

pido, porque o nome e a reputação do profissional, 
produtos que são da maturação, se constroem passo 
a passo, paulatinamente, laboriosamente, ao longo 
do tempo.

18º Dica 
Não pode, nem deve, o profissional do direito 

comprometer-se com o êxito da questão. Cumpre-lhe 
dizer, isto sim, se for o caso, que o pleito tem bons 
fundamentos fáticos e jurídicos para ser vitorioso 
e que, por isso, aceita patrociná-lo e se empenha-
rá para obter sucesso. Mas o sucesso não depende 
dele, e sim dos tribunais, que não raro interpretam 
o mesmo texto de lei ou julgam a mesma hipótese 
de forma diferente, e cujos julgadores, eles próprios, 
nem sempre estão de acordo, entre si, com a decisão 
proferida pela Corte.

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

A relação jurídica que se trava 
entre locador e locatário traz certa in-
quietação às partes envolventes, quer 
em se tratando de locação residencial 
ou não residencial, esta última reser-
vada para contrato que não tenha por 
escopo a habitação, como se dá com 
escritórios, escolas, casas comerciais, 
etc. É conveniente ressaltar que a Lei 
8.245/1991, conhecida como lei de lo-
cação, teve dispositivos alterados pela 
Lei 12.112/2009, cujo texto legal abo-
liu a modalidade ‘’locação comercial’’, 
preferindo utilizar a terminologia re-
sidencial e não residencial.

Ao se falar em relação locatícia 
de imóveis o assunto suscita muitas 
dúvidas, sobretudo, no tocante à vi-
gência no qual os contratantes são li-
vres para avençar datas e condições 
(prazo, renovação, pagamento, direi-
tos recíprocos, etc.). Mas, relativo à 
locação residencial em si, a lei impõe 
situações peculiares, uma delas diz 
que o prazo não poderá ser inferior à 
30 meses. No caso em voga, mesmo 
existindo avença em prazo inferior o 
texto legal normatiza resolução que 
o locador não poderá retomar o imó-
vel antes desse prazo.       

Apesar de existirem modelos de 
contratos prontos à disposição em li-
vrarias, inclusive, internet, locador e 
locatário devem ter cautela ao cele-
brar contrato de locação imobiliário, 
isso porque recomenda a sabedoria 
popular ‘’é melhor prevenir do que re-

mediar’’. E, seguindo esse diapasão, 
quando se for firmar contrato imobi-
liário ou qualquer outra modalidade 
de relação negocial, necessário se faz 
consultar pessoa especializada, imobi-
liária propriamente dita, em especial, 
advogado, pois, do contrario, poderá 
haver situações de difíceis reparações.

Para as partes se resguardarem 
de direitos e responsabilidades, é 
conveniente celebrar contrato es-
crito no qual se delimite deveres 
próprios, inclusive no que diz res-
peito à fiança, pois, é esta quem irá 
garantir possível ressarcimento em 
caso de descumprimento de cláusu-
las contratuais. Assim, o contrato 
de locação é o instrumento hábil que 
normatiza direitos e obrigações ine-
rentes ao pacto, cujo ônus não recai 
exclusivamente em relação à pessoa 
do locatário, mas, também, direta-
mente ao fiador, o qual garante a 
locação na forma do convencionado.

É oportuno esclarecer que a atu-
al norma jurídica aboliu a figura da 
‘’denúncia vazia’’, providência da 
espécie de protesto em Cartório Ju-
dicial e/ou extrajudicial, iniciativa 
essa da parte do locador que dava 
muitos aborrecimentos a si. Além 
disso, a Lei nova traz dispositivos 
que facilitam a vida do locador em 
eventual conflito com o seu inquili-
no, pois permite mais fácil Notifica-
ção sem necessidade de procurar as 
vias judiciais ordinárias.

Por outro lado, é praxe comum 
ocorrer locação de imóvel residen-
cial sem a formalização de contra-
to escrito, ou o prazo se esgota e o 
locatário permanece, prorrogando-
-se ‘’ex-locatio’’, isto é, sem norma 
escrita, e, outras vezes, o acesso do 
locatário se dá sem qualquer avença 
escrita. Nessa situação, tanto o lo-
cador quanto locatário fica sem con-
dição que previna direitos, e, quase 
sempre dá muita ‘’dor de cabeça’’ ao 
dono do imóvel cujo quadro se agra-
va quando ocorre danos. Mesmo que 
a parte ingresse com ação própria 
em juízo nem sempre haverá suces-
so na demanda devido às peculiari-
dades inerentes.

Como se vê, a inovação trazida 
pela Lei 12.112 é de capital impor-
tância, sendo despiciendo tecer con-
siderações aprofundadas à espécie, 
pois, já existem farta doutrina e 
comentários à espécie da legislação 
peculiar no meio virtual. Por fim, 
na relação locatícia embora a obser-
vância ao texto legal seja de suma 
relevância, sempre é conveniente fi-
car atento às clausulas contratuais-
-legais, tanto de uma parte quanto 
da outra, pois, em essência, são elas 
que asseguram a boa formalização 
de um negocio jurídico.

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

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

Locação imobiliária à luz da Lei 12.112

ARTIGO
albertobarreto@hotmail.com 

PEC das Defensorias
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

quarta-feira (12/3), em segundo turno, Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC 247/13) que 
concede prazo máximo de oito anos para que a 
União e as 27 unidades da federação disponibi-
lizem à população defensores públicos em todas 
as comarcas do país. O texto recebeu apoio de 
424 deputados e teve apenas um voto contrário. 
Agora, a PEC segue para votação em dois turnos 
no Senado. De acordo com o autor da proposta, 
deputado Mauro Benevides (PMDB-CE), não há 
defensores em todos os estados, apesar de o cargo 
público ter sido criado pela Constituição há mais 
de 20 anos. 
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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.

Houve por bem estabelecer o legisla-
dor o direito de arrependimento ao consu-
midor quando este tenha contratado fora 
do estabelecimento comercial. A razão da 
norma é proteger o consumidor que, presu-
midamente vulnerável, não tem condições 
de comparar o produto ou serviço com ou-
tros disponíveis; analisar efetivamente, por 
exemplo, a cor, o tamanho e o funcionamen-
to do produto; tirar eventuais dúvidas, etc.

Ademais, geralmente o que ocorre nes-
tas formas de contratação é que o consumi-
dor é muito mais estimulado a comprar por 
impulso, sem a racionalização da compra, 
muitas vezes até se sentindo compelido a 
adquirir o produto ou o serviço, ou seja, 
traz implícito o comando legal a proteção 
quanto aos vícios de consentimento que 
maculam a validade do negócio jurídico. 

Dessa forma, quando a venda do pro-
duto ou do serviço é feita por telefone, re-
embolso, catálogos, telemarketing, inter-
net, em domicílio ou por meio de qualquer 
prática de venda comercial agressiva que 
impede o consumidor de refletir, gera uma 
lucratividade ao fornecedor, pois além de 
facilitar o ato de consumo pelo consumidor 
também acaba por atingir consumidores 
que talvez por vários motivos, como a dis-
tância, nunca adquiriam seus produtos e/
ou serviços.

Dessa forma a proteção do consumidor 
é evidenciada pelo direito de arrepender-se 
da compra independentemente de declinar 
qualquer motivo para tanto, ou seja, mes-
mo que o produto ou o serviço não apresen-
te qualquer vício, mesmo que não tenha 
havido descumprimento da oferta, é garan-
tido ao consumidor refletir sobre a real ne-
cessidade e conveniência de tê-lo adquirido.

O prazo de reflexão conferido ao consumi-
dor para exercer o direito de arrependimento 
é de 7 (sete) dias, contados da assinatura do 
contrato ou do recebimento do produto ou ser-
viço o que ocorrer por último, por ser a situa-
ção mais favorável ao consumidor, bastando 
para tanto que a vontade do consumidor seja 
transmitida ao fornecedor por qualquer meio 
de comunicação disponível. 

O consumidor poderá exercer o seu di-
reito de arrependimento por qualquer meio 
que propicie a chegada da informação de 
forma inequívoca ao fornecedor; assim, po-
derá o direito ser exercido por telefone, por 
e-mail, por preenchimento de solicitação 
no site do fornecedor, por correspondên-
cia encaminhada pelos correios, por carta 

entregue pessoalmente ao fornecedor, por 
telegrama, por notificação extrajudicial via 
Cartório de Títulos e Documentos etc., mas 
sempre de maneira com que o consumidor 
possa comprovar o exercício de seu direito.

Nas contratações por meio eletrônico 
houve por bem ser editado recentemente o 
Decreto nº 7.962/2013, de 15 de março de 
2.013, que reforçou o direito de arrependi-
mento para as aquisições promovidas pela 
internet, tanto que estabelece que o forne-
cedor deve informar, de forma clara e os-
tensiva, os meios adequados e eficazes para 
o exercício do direito de arrependimento 
pelo consumidor.

Ainda, possibilita o referido decreto que 
o consumidor poderá exercer seu direito de 
arrependimento pela mesma ferramenta 
utilizada para a contratação, sem prejuízo 
de outros meios disponibilizados, devendo o 
fornecedor enviar ao consumidor confirma-
ção imediata do recebimento da manifesta-
ção de arrependimento.

Uma vez exercido o arrependimento o 
consumidor tem o direito de receber de vol-
ta de imediato os valores eventualmente 
pagos, a qualquer título, inclusive os decor-
rentes do transporte dos produtos e outros, 
com a devida atualização monetária, sendo 
assim, todos os contratos acessórios tam-
bém devem ser rescindidos, sem qualquer 
ônus ao consumidor, assim, para compras 
feitas por meio de cartão de crédito ou si-
milar o fornecedor deve providenciar junto 
à administradora a comunicação para que 
a transação não seja lançada na fatura do 
consumidor ou seja efetivado o estorno do 
valor, caso o lançamento na fatura já tenha 
sido realizado.

Cabe ressaltar que qualquer cláusula 
contratual que vede o exercício do direi-
to de arrependimento do consumidor será 
considerada abusiva e, portanto, ¬ nula, 
nos termos do inc. IIdo § 1º, combinado com 
o inc. IV, bem como pelo inc. XV, todos do 
art. 51 do Código de Defesa do Consumidor

Por fim, vale lembrar que o direito es-
tampado no art. 49 do do CDC não pode ser 
visto como absoluto, ¬ uma vez que deve ser 
utilizado com base no princípio da boa-fé 
que permeia toda a legislação consumerista.

“AH! SE ARREPENDIMENTO 
MATASSE...”.

Por Georgios Alexandridis.
Advogado especialista em Direito do Consumidor. 

São Paulo – São Paulo.

Reflexões sobre o direito 
de arrependimento no CDC

Direito do
Consumidor

georgio.alexandridis@gmail.com 
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Parabenizo toda equipe que faz o 
Jornal Direitos, pois o que era excelente 
conseguiu ainda ser superado com a últi-
ma edição (ed. 61). Excelente também foi 
a entrevista com o Deputado Biro Côroa, 
que não conhecia, mas pude constatar 
que o homem gosta de trabalhar pelos 
menos favorecidos desse Estado.

 
Rita Maria. Artista Plástica. Itabuna 

– Bahia.

Vocês conseguem a cada edi-
ção se superarem ainda mais. 
Parabéns pela entrevista com o 
deputado Bira Côroa, que passei a 
conhecê-lo em uma edição do jor-
nal Maçônico O Compasso, pois 
como foi confirmado nessa entre-
vista, ele apresentou um projeto 
para transformar o dia 26 de se-
tembro como Dia de Celebração 
das Ações Maçônicas no Estado da 
Bahia. Espero que os maçons re-
tribuam com o seu voto essa gesto 
nobre do deputado.

Guilherme de Matos, Engenhei-
ro. Vitória da Conquista – Bahia. 

Prezado Editor, parabenizo toda sua equipe pela excelência da qualidade 
desse que é sem dúvida um dos melhores jornais da Bahia. E aproveito também 
para parabenizar as novas colunas que foram inseridas no 1º caderno: STF, STJ 
e CNJ. Leio sempre via www.jornaldireitos.com 

Cesar Brandão Aguiar, Advogado. Feira de Santana – Bahia.

Governo aceita cinco
mudanças na MP 627

O governo concordou em fazer cin-
co mudanças na Medida Provisória 
627, que trata da tributação de em-
presas brasileiras no exterior, apurou 
o Valor. Em reunião na quarta-feira 
entre empresários e o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, o governo 
aceitou aumentar de cinco para oito 
anos o prazo de pagamento do Im-

posto de Renda sobre os lucros das 
empresas lá fora. A Fazenda ainda 
concordou em reduzir, de 25% para 
12,5%, o pagamento inicial desse lu-
cro no primeiro ano. Com isso, o go-
verno retoma os termos do acordo 
negociado com os empresários nos 
últimos dois anos e modificado, de úl-
tima hora, pela Receita. 

A Justiça Federal decidiu na 
quinta-feira (13/3) que o trabalha-
dor pode usar o saldo do FGTS (Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço) 
para pagar a pensão alimentícia. O 
entendimento foi firmado pela TNU 
(Turma Nacional de Uniformização) 
dos Juizados Especiais Federais, 
vinculada ao CJF (Conselho da Jus-
tiça Federal).

Os integrantes do colegiado de-
cidiram restabelecer uma decisão da 
Justiça de Santa Catarina que auto-
rizou um trabalhador a sacar o valor 
retido na conta do FGTS para fazer 
o pagamento do débito. A decisão foi 
revertida em função do entendimen-
to do STJ (Superior Tribunal de Jus-

tiça), que autoriza o saque.
De acordo com a turma, apesar 

da Lei 8.036/90, que trata dos casos 
em que o dinheiro pode ser sacado, 
não definir que o dinheiro do FGTS 
deve ser utilizado para pagamen-
to de pensão, a necessidade de ga-
rantir alimentos é assegurada pela 
Constituição.

“Segundo o entendimento do 
STJ, está a obrigação alimentícia 
devida pelo titular da conta vincu-
lada a seus dependentes, em decor-
rência dos princípios constitucionais 
da proporcionalidade e da dignidade 
da pessoa humana”, afirmou o juiz 
federal Gláucio Maciel, relator do 
processo. (Agência Brasil).

Justiça decide que FGTS pode ser 
usado para pagar pensão alimentícia

“O Supremo Tribunal Federal é, ele só, o árbitro, para guardar 
a Constituição contra as leis, para a guardar contra as 

medidas e resoluções do presidente.” 

Por Rui Barbosa



O STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça) reformou decisão do TRF-5 (Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Região) 
que não reconheceu a prescrição quin-
quenal em embargos opostos à cobran-
ça de TAH (Taxa Anual por Hectare) 
pelo DNPM (Departamento Nacional 
de Produção Mineral).

O TRF-5 considerou que, em razão 
de a TAH ser tida como preço públi-
co, não seriam aplicáveis as regras 
do CTN (Código Tributário Nacional) 
referentes à prescrição. Diante da au-
sência de legislação específica acerca 
do prazo para sua cobrança, deveria 
ser aplicado ao caso o prazo prescri-
cional previsto nos artigos 206 e 2.028 
do Código Civil de 2002.

Nas razões do recurso ao STJ, o 
particular alegou violação do artigo 
1º do Decreto 20.910/32, aplicado em 
situações em que não há previsão 
expressa quanto à questão prescri-
cional.

A norma determina que as dívidas 
passivas da União, dos estados e dos 
municípios, assim como todo e qual-
quer direito ou ação contra a Fazenda 
Pública federal, estadual ou munici-
pal, seja qual for a sua natureza, pres-
crevem em cinco anos contados da data 
do ato ou fato do qual se originaram.

De acordo com a jurisprudência do 
STJ, o decreto, com base nos princí-
pios da igualdade e da simetria, deve 

incidir também nos créditos não tri-
butários de natureza pública.

Receita patrimonial - O relator do 
recurso, ministro Humberto Martins, 
reformou a decisão do TRF-5. Para 
ele, os institutos próprios do direito 
privado não poderiam ser aplicados ao 
caso, uma vez que a natureza jurídica 
da taxa é de preço público.

“A relação de direito material que 
dá origem à Taxa Anual por Hectare 
é regida pelo direito administrativo, 
tornando inaplicável a prescrição de 
que trata o Código Civil, configurando 
os valores recolhidos a tal título recei-
ta patrimonial”, disse.

O relator também reconheceu a 
aplicação do Decreto 20.910 aos crédi-
tos não tributários de natureza públi-
ca, quando não há previsão expressa 
disciplinando o prazo prescricional. 
No entanto, destacou que, com a vi-
gência da Lei 9.636/98, instituiu-se a 
prescrição quinquenal para a exigên-
cia das receitas patrimoniais.

A norma, com as alterações trazi-
das pela legislação subsequente, esta-
belece prazo decadencial de dez anos 
para constituição do crédito e prazo 
prescricional de cinco anos para sua 
exigência. Segundo o relator, é este “o 
normativo de regência a ser aplicado 
aos créditos decorrentes de receitas pa-
trimoniais da União, tal como é a Taxa 
Anual por Hectare”. (Ascom STJ)
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STJ decide que prescrição 
para cobrar Taxa Anual

por Hectare é quinquenal

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 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



Com 424 votos favoráveis, a Câmara 
dos Deputados aprovou na quarta-feira 
(12/3), em segundo turno, a PEC (Pro-
posta de Emenda à Constituição) 247/13, 
que fixa prazo de oito anos à União, aos 
estados e ao Distrito Federal para que 
todas as unidades jurisdicionais contem 
com defensores públicos. A matéria deve 
ser votada ainda pelo Senado.

O projeto é de autoria dos depu-
tados Mauro Benevides (PMDB-CE), 
Alessandro Molon (PT-RJ) e Andre 
Moura (PSC-SE), mas a Câmara apro-
vou o substitutivo da comissão especial, 
elaborado pelo deputado Amauri Tei-
xeira (PT-BA).

Segundo o projeto, o número de 
defensores deverá ser proporcional à 
demanda efetiva pelo serviço e à res-
pectiva população. Durante o prazo de 
oito anos, os defensores deverão traba-
lhar, prioritariamente, nas regiões com 
maiores índices de exclusão social e de 
adensamento populacional.

A proposta ainda amplia a definição 
de Defensoria Pública na Constituição, 
classificando-a como instituição perma-
nente e instrumento do regime demo-
crático.

Além da orientação jurídica, fica de-
finido que cabe à defensoria a promoção 
dos direitos humanos. Quanto à defesa 
dos necessitados, o texto da PEC deixa 
claro que ela abrange os direitos indivi-
duais e coletivos, de forma integral e gra-
tuita, seja na via judicial ou extrajudicial.

A unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional são listadas 
como princípios institucionais da De-
fensoria Pública. O texto determina 
ainda que será aplicado aos defensores, 
“no que couber”, o artigo da Constitui-

ção que trata dos princípios a serem ob-
servados na apresentação de um novo 
projeto de Estatuto da Magistratura 
pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O estatuto está previsto na Consti-
tuição desde 1988. Até o momento, no 
entanto, está em vigor o Estatuto de 
1979 (Lei Complementar 35).

A novidade incluída pelo relator 
nesse tópico é que caberá privativa-
mente à defensoria propor ao Legisla-
tivo mudanças como a criação e a extin-
ção de cargos e a remuneração de seu 
pessoal, assim como alterações em sua 
organização.

Carência de profissionais - Uma 
das motivações dos autores para apre-
sentar a proposta foi o estudo denomi-
nado “Mapa da Defensoria Pública no 
Brasil”, elaborado pelo Ipea (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada).

Conforme o estudo, realizado em 
conjunto com a Anadep  (Associação 
Nacional dos Defensores Públicos) e o 
Ministério da Justiça, há 8,5 mil cargos 
criados de defensor público dos estados 
e do Distrito Federal, mas apenas 5 mil 
estão ocupados (59%). Esses profissio-
nais conseguem atender cerca de 28% 
das comarcas brasileiras.

Na Defensoria Pública da União, são 
1,3 mil cargos criados e apenas 479 ocu-
pados para atender 58 sessões judiciárias 
de um total de 264 (cobertura de 22%).

Os autores da proposta argumen-
tam que o panorama da Defensoria 
Pública no Brasil ainda é marcado por 
uma “grande assimetria”, com unida-
des da Federação onde seus serviços 
abrangem a totalidade das comarcas e 
outras onde nem ao menos 10% das co-
marcas são atendidas.
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Estatuto da OAB/Código de Ética
1ª- O advogado João foi contratado 

por José para atuar em deter-
minada ação indenizatória. Ao 
ter vista dos autos em cartório, 
percebeu que José já estava re-
presentado por outro advogado 
na causa. Mesmo assim, consi-
derando que já havia celebra-
do contrato com José, mas sem 
contatar o advogado que se en-
contrava até então constituído, 
apresentou petição requeren-
do juntada da procuração pela 
qual José lhe outorgara poderes 
para atuar na causa, bem como 
a retirada dos autos em carga, 
para que pudesse examiná-los 
com profundidade em seu escri-
tório.

Com base no caso apresentado, assi-
nale a afirmativa correta.

a) O advogado João não cometeu infra-
ção disciplinar, pois apenas requereu 
a juntada de procuração e realizou 
carga dos autos do processo, sem apre-
sentar petição com conteúdo relevante 
para o deslinde da controvérsia.

b) O advogado João cometeu infração 
disciplinar, não por ter requerido a 
juntada de procuração nos autos, mas 
sim por ter realizado carga dos autos 
do processo em que já havia advogado 
constituído.

c) O advogado João não cometeu infra-
ção disciplinar, pois, ao requerer a 
juntada da procuração nos autos, já 
havia celebrado contrato com José.

d) O advogado João cometeu infração 
disciplinar prevista no Código de Éti-
ca e Disciplina da OAB, pois não pode 
aceitar procuração de quem já tenha 
patrono constituído, sem prévio co-
nhecimento do mesmo.

   
2ª- Eugênio é advogado contratado 

pela empresa Ônibus e Ônibus 
Ltda. Na empresa ele é respon-
sável pelas defesas em ações que 
pleiteiam o reconhecimento da 
responsabilidade civil da sua 
cliente e dos seus prepostos. O 
contrato de honorários venceu 
em 2010 e não foi renovado. Em 
dificuldades financeiras, a em-
presa não pagou os honorários 
devidos.

O termo inicial para a contagem do 
prazo para a prescrição da pre-
tensão de cobrança dos honorá-
rios advocatícios, observado o 
disposto no Estatuto da Advoca-
cia, ocorre a partir da

a) última tentativa de conciliação.
b) data fixada pelo Juiz.
c) última prestação de serviço.
d) data do vencimento do contrato.

3ª- Ângelo, comandante das Forças 
Especiais do Estado “B”, é curio-
so em relação às normas jurídi-
cas, cuja aplicação acompanha 
na seara castrense, já tendo 

atuado em órgãos julgadores na 
sua esfera de atuação. Manten-
do a sua atividade militar, ob-
tém autorização especial para 
realizar curso de Direito, no 
turno da noite, em universidade 
pública, à qual teve acesso pelo 
processo seletivo regular de 
provas. Ângelo consegue obter 
avaliação favorável em todas as 
disciplinas até alcançar o perí-
odo em que o estágio é permiti-
do. Ele pleiteia sua inscrição no 
quadro de estagiários da OAB e 
que o mesmo seja realizado na 
Justiça Militar.

Com base no caso narrado, nos ter-
mos do Estatuto da Advocacia, 
assinale a afirmativa correta.

a) O estágio é permitido, desde que 
ocorra perante a Justiça Militar es-
pecializada.

b) O estágio é permitido, mas, por tra-
tar-se de função incompatível, é ve-
dada a inscrição na OAB.

c) O estágio poderá ocorrer, mediante 
autorização especial da Força Arma-
da respectiva.

d) O estágio possui uma categoria espe-
cial que limita a atuação em determi-
nados processos.

4ª - Fernanda, advogada regular-
mente inscrita nos quadros da 
OAB, atua, individualmente, 
sem sócios, em seu escritório si-
tuado no centro da cidade “Z”, 
onde recebe os seus clientes 
para atividades de assessoria e 
consultoria, atuando também 
no contencioso cível, adminis-
trativo e trabalhista. Em visita 
de cortesia, recebe sua prima 
Giselda que, estudando Econo-
mia, tem acesso a várias pessoas 
de prestigio social, econômico e 
financeiro, em razão da sua ati-
vidade como assessora da dire-
toria de associação empresarial. 
Por força desses vínculos, sua 
prima começa a indicar clientes 
para a advogada, que amplia o 
seu escritório e passa a realizar 
parcerias com outros colegas, 
diante do aumento das causas 
a defender. Não existe qualquer 
acordo financeiro entre a advo-
gada e a economista.

Com base na situação descrita, nos 
termos do Estatuto da Advoca-
cia, assinale a afirmativa correta.

a) Constitui atividade infracional disci-
plinar receber clientes de pessoa com 
relação de parentesco e prestígio social.

b) Constitui atividade corriqueira, não 
infracional, o relacionamento social 
com parentes ou não.

c) Constitui atividade ilícita por valer-
-se de parentes para obtenção de 
clientela, mesmo gratuitamente.

d) Constitui atividade vedada, uma vez 
que a clientela deve ser formada es-
pontaneamente pelo advogado.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2014 1-C; 2- A; 3- B E 4- C
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Câmara dos Deputados 
aprova em 2º turno a PEC 

da Defensoria Pública

MP das 
coligadas

O ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, prometeu ontem a empre-
sários descontentes mudanças na 
tributação sobre o lucro das multina-
cionais brasileiras no exterior e con-
seguiu uma trégua nas críticas sobre 
a Medida Provisória 627, que trata 
do assunto. Os empresários querem 
barrar pontos da MP que ampliam a 
carga tributária. O ministro prometeu 
flexibilizar aspectos do texto aponta-

dos como problemáticos pelas empre-
sas. Alguns já serão negociados com 
o Congresso para inclusão na MP das 
Coligadas, como ficou conhecida, que 
deve ser votada na Comissão Mista na 
próxima semana. O que não for conclu-
ído até lá, o governo se comprometeu 
a editar no futuro outro marco legal. 
Ficou acertado que um grupo técnico 
entre empresários e governo será cria-
do para negociar. 

Aprovação aconteceu na quarta-feira 12 de março e teve 424 votos favoráveis



Há duas maneiras de se enfrentar o agu-
do problema da criminalidade e da violência 
(inclusive a que ocorre dentro dos presídios):

(a) a racional, praticada pelas elites bur-
guesas (dominantes e governantes) do capita-
lismo financeiro evoluído (Canadá, Dinamar-
ca, Noruega, Suíça, Japão, Coréia do Sul etc.) 
e fundada em políticas públicas prioritaria-
mente preventivas, que começam pela edu-
cação de qualidade em período integral para 
todos (com amplo uso dos sistemas telepre-
sencial e telemático), melhor remuneração 
para aqueles que realmente trabalham e que 
participam com seu trabalho da geração da 
riqueza do país, preservação da democracia e 
das liberdades etc.;

(b) a irracional, seguida pelos regimes so-
cialistas autoritários (Rússia de Stalin, Cuba 
dos irmãos Castro, China do maoísmo etc.) 
assim como pelas elites burguesas (dominan-
tes e governantes) do capitalismo financeiro 
involuído, retrógrado, cuja política pública, 
prioritária ou exclusivamente repressiva, 
está fundada basicamente em duas estraté-
gias: (a) leis penais novas mais severas e cor-
tes de direitos e garantias fundamentais e (b) 
encarceramento massivo classista (sobretudo 
das “classes perigosas”). A característica cen-
tral dessa política irracional é a emotividade 
e a passionalidade (Durkheim), que estão na 
base da criminologia populista-midiática-
-vingativa, que dominou o Ocidente desde os 
anos 70.

Se você quer saber se um determinado 
burguês (das classes dominantes e governan-
tes) é adepto do capitalismo financeiro evolu-
ído (inteligente) ou do capitalismo financeiro 
involuído, retrógrado, bronco ou tosco, é só 
colocar o microfone na boca dele para falar 
sobre segurança pública. Se se trata de um 
político brasileiro (com raríssimas exceções) 
ou de uma autoridade governamental pátria 
ligada à segurança, já sabemos suas ideias: “é 
preciso mudar as leis penais, necessitamos de 
leis penais mais severas, a execução da pena 
é muito branda, temos que prender mais gen-
te, promover a redução da maioridade penal, 
contratar mais policiais, adquirir mais via-
turas, gastar mais em segurança etc.” (é a 
cartilha da criminologia populista-midiática-
-vingativa).

Sobretudo nas últimas sete décadas (no 
Brasil) as elites burguesas conservadoras 
dominantes falam sempre a mesma coisa o 
tempo todo. Falam mentiras (que as leis pe-

nais severas resolvem o problema), mas com 
cara, às vezes, de “meias-verdades”. Por isso 
que boa parcela da população assim como da 
mídia acredita nisso piamente, tanto quanto 
se acreditava, no final da Idade Média, nas 
bruxas inventadas pelo poder católico da In-
quisição.

A alternativa para essa rudimentar polí-
tica populista-midiática-vingativa (e classis-
ta) foi sugerida por Beccaria, em 1764 (no seu 
famoso livro Dos delitos e das penas): pena 
branda, justa, rápida e certa. Mais vale a cer-
teza da pena, do que a edição de novas leis 
penais mais severas, mas que raramente são 
aplicadas. Os legisladores, diante da incapa-
cidade absoluta para resolverem o problema, 
partem para as estratégias que lembram 
a feitiçaria, ou seja, para a arte de iludir a 
população. Nada fazem para que as leis exis-
tentes sejam efetivamente cumpridas. Usam 
as armas do charlatão (do feiticeiro), que ofe-
recem produtos enganosos, mas que mexem 
com a emoção e a paixão do consumidor. É 
dessa maneira que a classe burguesa domi-
nante e governante no Brasil, por meio de es-
tratégias mágicas, vai empurrando o proble-
ma com a barriga (cheia). E a criminalidade 
só vem aumentando.

A propósito, com sua ideologia conserva-
dora e reacionária, o legislador já reformou 
as leis penais no Brasil 150 vezes, de 1940 
a 2013 (72% com mais rigor penal): jamais 
qualquer tipo de crime a médio ou longo 
prazo diminuiu. Essa é uma realidade em-
piricamente incontestável. Ou seja: essa é a 
verdade. Esconde-se essa verdade por meio 
do discurso das mentiras ou das meias-ver-
dades. Os legisladores (como partes da elite 
burguesa governante) são reincidentes que 
necessitam ser ressocializados, no sentido do 
capitalismo financeiro inteligente (evoluído), 
e ressocializados muito antes daqueles des-
dentados e subnutridos (das classes sociais 
inferiorizadas) que, mesmo sem praticar cri-
mes violentos (mesmo não sendo perigosos), 
estão superlotando os presídios brasileiros, 
presídios esses que escondem os ilegalismos 
(a corrupção e os crimes) de todos os crimino-
sos que não estão dentro dos presídios.

DIREITO 
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A 5ª Turma do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) decidiu que 
a instalação de gravador atrás 
de um vaso sanitário situado no 
acesso às celas de um presídio 
gaúcho não compromete ou viola 
direitos individuais dos presos. 
Para os ministros do colegiado, é 
inviável proteger ilimitadamente 
a liberdade individual em prejuí-
zo dos interesses da sociedade.

A decisão foi tomada no julga-
mento de habeas corpus em favor 
de dois homens denunciados por 
homicídio qualificado. O processo 
indica que eles integrariam uma 
organização criminosa voltada 
para o tráfico de drogas, contan-
do com a participação e auxílio de 
agentes penitenciários.

Segundo o relator, ministro 
Marco Aurélio Bellizze, o caso 
merece tratamento excepcional, 
de forma que a autoridade poli-
cial e o Poder Judiciário podem, 
dentro dos limites legais, flexibi-
lizar algumas garantias individu-
ais – sem eliminá-las –, sob pena 
de ter-se o crescimento incontro-
lável da impunidade.

Nulidade - A defesa alegou 
nulidade absoluta da escuta 
ambiental realizada nas depen-
dências da cadeia. Alegou que 
a instalação de um gravador na 
caixa de descarga do vaso sani-
tário localizado no acesso às ce-
las em que os acusados estavam 
presos preventivamente seria 
grave violação da intimidade e 
privacidade.

Argumentou ainda que a es-
cuta ambiental violou o direito ao 
silêncio dos réus, pois eles teriam 
sido colocados propositadamente 

em celas próximas para que con-
versassem sobre os fatos investi-
gados e confessassem a prática do 
crime. Apontou que “as escutas 
foram plantadas nas residências 
dos acusados, já que o domicílio 
civil do preso é o local em que es-
tiver cumprindo pena”.

O objetivo da defesa era a de-
claração de nulidade do processo 
penal instaurado, porque teria se 
baseado em provas ilícitas.

Voz alta - Para Bellizze, o 
local escolhido pela autoridade 
policial para posicionar o grava-
dor não comprometeu ou violou 
direitos individuais dos réus. “É 
preciso notar que o mencionado 
vaso sanitário estava assentado 
no exterior das celas, sendo as 
conversas desenvolvidas espon-
taneamente e em voz alta entre 
os acusados, que se encontravam 
em celas distintas e não estavam 
sozinhos no local, razão pela qual 
não há que se cogitar de violação 
ou invasão de privacidade”, ava-
liou.

O ministro disse estar con-
vencido de que o procedimento 
adotado pela autoridade policial 
não ofendeu a intimidade dos 
réus, pois ainda que a disposi-
ção do gravador fosse diferente, a 
conversa teria ocorrido, produzin-
do-se assim a prova questionada.

Bellizze concluiu que seria 
inócuo o pronunciamento da nuli-
dade da interceptação ambiental, 
porque mesmo que fosse retirada 
do processo, permaneceriam váli-
dos os demais elementos de prova 
coletados no curso da instrução 
criminal, de forma que o resulta-
do seria idêntico.

O Superior Tribunal de 
Justiça disponibilizou em seu 
site as três últimas súmulas 
aprovadas pelo Tribunal, que 
receberam os números 503, 
504 e 505. Aprovadas pela 2ª 
Seção em dezembro de 2013 e 
publicadas na edição de 10 de 
fevereiro de 2014 do Diário da 
Justiça Eletrônico, as súmulas 
versam sobre Ação Monitória 
e competência em Direito Pro-
cessual Civil. Os novos textos 
estão disponíveis no na página 
de Súmulas Anotadas do portal 
do STJ.

Segundo a Súmula 503, 
“o prazo para ajuizamento de 
Ação Monitória em face do emi-
tente de cheque sem força exe-
cutiva é quinquenal, a contar 
do dia seguinte à data de emis-
são estampada na cártula”. A 
Súmula 504 regulamenta que 
“o prazo para ajuizamento de 
Ação Monitória em face do emi-
tente de nota promissória sem 
força executiva é quinquenal, a 
contar do dia seguinte ao venci-
mento do título”.

De acordo com a Súmula 
505, “a competência para pro-

cessar e julgar as demandas 
que têm por objeto obrigações 
decorrentes dos contratos de 
plano de previdência priva-
da firmados com a Fundação 
Rede Ferroviária de Seguri-
dade Social — Refer — é da 
Justiça Estadual”. A consulta 
no site do STJ inclui os tre-
chos de julgamentos que de-
ram origem ao enunciado da 
súmula em questão, além da 
busca por outros precedentes 
sobre o mesmo assunto. (As-
com Assessoria de Imprensa 
do STJ).

A Corte Superior de Nova Dé-
lhi, na Índia, confirmou quinta-
-feira (14/3) a pena de morte para 
quatro homens condenados pelo 
estupro coletivo de uma estudan-
te de 23 anos, em um ônibus, em 
dezembro de 2012. A vítima do 
estupro morreu, em consequên-
cia dos ferimentos, dias depois 
em um hospital em Cingapura, e 
o crime chocou o país, levantan-
do o debate da violência contra a 
mulher.

Os quatro condenados haviam 
recebido essa mesma pena por 
uma corte inferior, em setembro 
do ano passado, mas recorreram 
à instância mais alta, que teve o 
mesmo entendimento. Segundo a 
defesa dos condenados, a decisão 
será levada à Suprema Corte, a 
última instância. Enquanto não 

há decisão definitiva, os quatro 
homens permanecem detidos na 
Prisão de Segurança Máxima de 
Tihar, próximo a Nova Delhi.

De acordo com a Corte Su-
perior, o crime, que motivou 
protestos no país contra crimes 
sexuais contra mulheres se en-
caixa na “mais rara das raras” 
situações em que se permite a 
pena de morte na Índia.  O quin-
to suspeito de ter participado do 
ocorrido, o motorista do ônibus 
onde o estupro foi cometido, mor-
reu na prisão em março de 2013, 
em um aparente caso de suicídio. 
O sexto envolvido, que era menor 
de idade quando cometeu o cri-
me, foi condenado a três anos em 
um reformatório, a pena máxima 
permitida a menores pelas leis 
do país.

Justiça indiana confirma pena de 
morte para quatro condenados 

por estupro coletivo
Como reagir (e prevenir) 
a criminalidade e a violência?

DIREITO PEnAL
www.professorlfg.com.br

Por Luiz Flávio Gomes. 
Jurista e cientista criminal. Fundador da Rede de Ensino 

LFG. Codiretor do Instituto Avante Brasil e do atualidades-
dodireito.com.br  Foi Promotor de Justiça (1980 a 1983), 
Juiz de Direito (1983 a 1998) e Advogado (1999 a 2001). 

Siga-me nas redes sociais: www.professorlfg.com.br. 
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Para STJ, instalação de escuta 
em sanitário de prisão não viola 

intimidade dos detentos

STJ edita as Súmulas 503, 504 e 505

DECISÕES

SÚMULAS
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1- Em nossa assembleia con-
dominial, o síndico nos trouxe 
a possibilidade de individuali-
zarmos nossas contas de água. 
Será que vale a pena economi-
camente?

Rita, a cobrança coletiva das con-
tas de água e gás costuma gerar po-
lêmica em assembleias dos condomí-
nios e individualizar as taxas seria 
uma das saídas.

A cobrança de contas de água 
e gás nos novos condomínios é na 
sua maioria individualizada. Já nos 
antigos, a cobrança é coletiva. Isso 
tem um custo que não é muito ba-
rato. As pessoas têm que estar dis-
postas a investir para fazer a indi-
vidualização.

O índice de reclamações sobre a 
cobrança coletiva é grande porque 
tem gente que utiliza a água, por 
exemplo, de maneira errada. Quan-
do é coletiva, o pessoal não se liga e 
a reclamação é enorme. 

O peso dessas contas nas des-
pesas do condomínio não é tão alto 
com relação ao gás, mas com re-
lação à água representa valor sig-
nificativo. O valor do impacto da 
água é em torno de 20%, às vezes 
até mais segundo especialistas. 
Ou seja, quando individualiza, cai 
esse valor. 

Portanto, vale a pena individuali-
zar. Além da economia, tem a cons-
cientização de que água é objeto de 
muito valor. Não é só economizar 
dinheiro, mas valorizar a água, só 
gastar o que você utiliza. Não só da 
economia, mas da conscientização 
das pessoas em saber como tem va-
lor guardar.

2- Gostaria que meu prédio 
tivesse a conta de água indivi-
dualizada. Posso como condô-
mina sugerir a individualização 
ou é o sindico que deve propor? 
Cláudia Lisboa.

Claudia, nada impede que você 
apresente a proposta. Lembrando 
que não existe uma pessoa sozinha. 
Ou seja, todos tem que dar as mãos. 
Porque senão as pessoas que usam 
de maneira errada a água nunca 
vão querer fazer a individualização. 
Pode então partir do condômino, do 
síndico ou até mesmo da adminis-
tradora, sendo um ou outro, aconse-
lhamos contratar uma consultoria, 
para seja demonstrado através do 
estudo técnico o que efetivamen-
te pode ser feito e os custos. Deve, 
portanto, partir de todo mundo, 
do síndico, da administradora, dos 
condôminos, como maneira de viver 
melhor. 

O primeiro contato após a de-
cisão da implantação é com al-
guém das empresas fornecedoras 
de água, Embasa em quase toda 
Bahia e em Itabuna a Emasa, mas 
hoje já tem empresas que fazem 
essa intermediação. O síndico ou a 
administradora do condomínio faz 
o contato diretamente com a con-
cessionária responsável ou tercei-
riza com alguma empresa especia-
lizada no ramo.

A individualização da água traz 
uma substancial diminuição das ta-
xas de condomínio e a conscientiza-
ção, por gastar menos água. Além 
disso, os especialistas afirmam que 
a individualização contribui para a 
redução da inadimplência. 

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

Por 5 votos a 2 , o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) decidiu na quarta-feira 
(12/3) que a União deve pagar uma inde-
nização bilionária à massa falida da com-
panhia aérea Varig. O valor pode passar 
de R$ 3,05 bilhões. O resultado do julga-
mento era aguardado por aposentados e 
pensionistas do fundo de pensão Aerus, 
que esperam receber dívidas trabalhistas 
e previdenciárias.

Os ministros decidiram que o conge-
lamento de preços das passagens aéreas, 
imposto pelo governo para conter a in-
flação no período de 1985 a 1992, causou 
prejuízos à Varig. De acordo com a deci-
são, a União é responsável pelo desequilí-
brio econômico e financeiro causado pelo 
controle dos valores dos bilhetes.

Os valores exatos da indenização são 
divergentes. A Varig alega que o congela-
mento de preços dilapidou o patrimônio 
da empresa e pede indenização de R$ 6 
bilhões. O valor seria usado para pagar 
dívidas trabalhistas e previdenciárias de 
ex-funcionários e integrantes do fundo de 
pensão Aerus, patrocinado pela empresa. 
Para o Aerus, a indenização em valores 
atualizados é R$ 7,2 bilhões.

Apesar de ser voto vencido, o presi-
dente do Supremo, Joaquim Barbosa, dis-
se que foi criada uma expectativa errada 
de que a indenização poderia ser usada 
para pagar os credores do fundo de pen-
são Aerus. O ministro explicou que o STF 
está julgando fatos que aconteceram an-
tes do início dos problemas com o fundo. 
“Acho impróprio vincular esta ação com o 
Aerus”, disse.

A maioria dos ministros seguiu o 
voto da ministra Cármen Lúcia, que vo-
tou contra o governo. Na sessão de hoje, 
o voto dela foi seguido pelos ministros 
Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Cel-
so de Mello e Ricardo Lewandowski. Joa-
quim Barbosa e Gilmar Mendes ficaram 
vendidos.

Em seu voto, preferido em maio do 
ano passado, a ministra disse conhecer 
precedentes do STF que não reconhecem 
responsabilidade civil por atos da admi-
nistração pública executados legalmente, 
mas informou que ainda assim vê o di-
reito à indenização. Segundo ela, os apo-
sentados e pensionistas do Aerus “estão 
pagando com a própria vida” pela demora 
no julgamento definitivo.

STF decide que governo pague
indenização bilionária à Varig

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



A Câmara dos Deputados apro-
vou na terça-feira (11/3) emenda 
ao novo Código de Processo Civil 
que mantém a prisão em regime 
fechado para o devedor de pen-
são alimentícia e reverte punições 
mais brandas previstas no texto-
-base do projeto. Com a alteração, 
devedor que não justificar à Jus-
tiça a ausência do pagamento em 
até três dias após ser contestado 

judicialmente pela família, pode-
rá ir para a cadeia por um prazo 
máximo de três meses. A regra é a 
mesma prevista na legislação atu-
al. A emenda aprovada pelos depu-
tados estabelece, porém, uma novi-
dade — prevê expressamente que o 
devedor deve ficar em cela separa-
da dos presos por cometimento de 
crimes. Ao quitar a dívida, a prisão 
deve cessar. 

Devedor de pensão
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O plebiscito
Cursava eu o quarto ano primário, 

usando como o chamado livro de lei-
tura, (Crestomatia) na verdade uma 
antologia de textos de vários autores, 
na qual a maior quantidade era com-
posta de contos. Um desses contos era 
de Emílio de Menezes e se chama “O 
PLEBISCITO”.

Narra uma conversa em família, ao 
redor da mesa do jantar, em certo mo-
mento, o filho, um garoto, pergunta ao 
pai: pai, o que é plebiscito? O pai não 
respondeu de logo. Calou-se e o filho 
insistiu, “pai, o que é plebiscito?”.

O “velho” que também não sabia 
o esse tal de plebiscito, resolveu não 
proclamar sua ignorância a respeito 
daquela palavra, e, fugindo à simplici-
dade de dizer que não sabia (ninguém 
sabe tudo, que era uma revista minei-
ra que circulou no século 20), - resol-
veu percorrer o tortuoso caminho da 
mentira, da enganação, da embroma-
ção, tal como vemos nestes dias e disse 
rispidamente, que aquela não era hora 
para discutir aquele assunto, que mais 
tarde ele responderia. A sua mulher, 
mãe da criança, interveio e aconselhou 
o pai a informar logo que não sabia o 
significado de tal palavra e que iria ve-
rificar no dicionário e juntos descobri-
riam o que era o plebiscito.

Como todos insistissem em obter 
de logo uma resposta concreta, o che-
fe da família mostrou-se aborrecido, 
levantou-se da mesa pretextando que 
a fome já lhe passara e iria descan-
sar. Dito isto, levantou-se e foi para 
a biblioteca onde pegou o dicionário 
e viu o que era queria dizer aquela 
lavra estranha. Isto posto, demorou 
o suficiente e retornou à mesa e, fin-
gindo aborrecimento, informou com ar 
professoral: “Plebiscito vem da Roma 
antiga, decreto aprovado em comício 
popular, obrigatório, apenas, para os 
plebeus. Consulta sobe questão espe-
cífica, feita diretamente ao povo, tipo 
sim ou não”.

Portanto uma consulta popular so-
bre “questão específica”. A embroma-
ção que se quer fazer agora, gastando 
nosso dinheiro inutilmente, envolve 
um sem número de questões e, quem já 
viu as propostas percebeu o vazio que 
era representam, sem qualquer objeti-
vidade e utilidade, além de sua gran-
de quantidade, quando deveria ser, 

tão somente, “uma questão específica” 
(HOUAISS), e a coisa como está posta 
até agora traduz-se num verdadeiro 
emaranhado de difícil compreensão e 
de mais difícil resposta.

Quando os militares brasileiros 
começaram a empenhar-se para abo-
canhar o poder, após a renúncia de 
Jânio, não queriam permitir a posse o 
vice-presidente, João Goulart, e, como 
não tinham apoio popular, resolveram 
fazer um plebiscito, consultando o povo 
para que fosse escolhido a forma de go-
verno desejada entre parlamentarismo 
e presidencialismo.

Escolheu-se o parlamentarismo 
como um caminho para permitir a per-
manência de Jango no poder, então 
como Primeiro Ministro, o que efetiva-
mente ocorreu durante a efêmera vida 
do parlamentarismo brasileiro, aqui 
lembrado tão somente como exemplo 
de como ocorre o plebiscito e sua ser-
ventia, diferente dos questionamentos 
postos hoje pelos poderosos do momen-
to.

Ademais de tudo isso, já foi dito 
aos gritos pelo povo nas ruas, que 
também escreveu diversos cartazes a 
respeito, informando o que deseja, e 
que pode ser remido assim: escolas de 
funcionem, ensinem de verdade, com 
mesas, cadeiras, livros, papel e lápis; 
hospitais bem aparelhados, dispondo 
de gaze, algodão, mercúrio, remédios, 
e com médicos que compareçam ao 
serviço e trabalhem , e não apenas re-
gistrem a presença e saiam para seus 
empregos particulares; remédios para 
serem, distribuídos a quem precisa 
e não pode comprar; punição severa 
para os corruptos, e afasta-los do go-
verno; infraestrutura (boas estradas, 
água encanada, luz, esgoto). São coi-
sas e situações práticas e simples e já 
expostas à exaustão, sem nenhuma 
necessidade de consulta popular, pois 
o povo já disse, insistentemente o que 
deseja e do que precisa.

Não quer e nem precisa mais é de 
embromação plebiscitária. Continuar 
a jogar nosso dinheiro fora.

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

Quase quatro anos depois de o go-
verno brasileiro assinar um acordo com 
a OIM (Organização Internacional para 
as Migrações), a Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quinta-feira (13/3) o texto 
do PDC (Projeto de Decreto Legislativo) 
1.295/13. Para que o acordo passe a ter 
validade, ainda precisa da aprovação no 
Senado.

O acordo internacional, que já tinha 
sido aprovado pelas comissões de Fi-
nanças e Tributação e de Constituição 
e Justiça da Câmara, apenas estabelece 
condições para que a organização se ins-
tale no país, definindo privilégios para os 
integrantes da OIM que serão alocados 
no Brasil, como isenção de impostos so-
bre remuneração e importação de baga-
gens e veículos. As vantagens seguem os 
mesmos padrões oferecidos pelo governo 
brasileiro às agências especializadas da 
ONU (Organização das Nações Unidas) 
que se instalam em território nacional.

Criada em 1951 para ajudar países 
europeus a reassentar quase 11 milhões 
de pessoas deslocadas após a II Guerra 
Mundial e providenciar transporte para 

1 milhão de imigrantes na época, a OIM é 
considerada hoje a principal organização 
internacional para migrações. Atualmen-
te, é formada por 155 estados-membros.

Quando o acordo foi assinado com 
a organização, o governo brasileiro já 
apontava aspectos positivos para o país. 
O principal deles, que foi reiterado pelos 
relatores do texto nas comissões que ana-
lisaram o acordo antes da aprovação em 
plenário, foi a ajuda que a OIM pode ofe-
recer no combate ao tráfico de pessoas e à 
prática de trabalho escravo.

Na época, o então ministro de Rela-
ções Exteriores, Celso Amorim, destacou 
a experiência da organização no controle 
migratório e nas estratégias para pres-
tação de serviços básicos às pessoas que 
deixam o país de origem em busca de 
oportunidades.

Oficialmente, além da gestão de mi-
gração, a OIM aponta outros objetivos 
prioritários, como garantir a dignidade 
e o bem-estar de migrantes e estimular 
o desenvolvimento social e econômico de 
países a partir dos movimentos migrató-
rios. (Ascom Agência Brasil)

Câmara aprova acordo sobre 
migrações quatro anos depois 

de assinado pelo governo
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O Conselho Nacional de Justiça decidiu 
na terça-feira (11/3) orientar os tribunais 
para que coloquem à disposição dos advo-
gados cadeiras nos púlpitos de julgamento, 
como acontece com juízes e promotores. Em 
seu voto, a conselheira Ana Maria Duarte 
Amarante Brito reiterou que há assentos 
disponíveis para os advogados e que a exis-
tência de um assento específico ao lado do 
púlpito é mais uma questão de comodidade 
do que de necessidade, o que não impede, 
no entanto, que os tribunais busquem me-

lhorar seus serviços. A decisão atende a um 
pedido da seccional paulista da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-SP) alegava em 
processo que os profissionais são, muitas 
vezes, obrigados a estar entre o público ou 
ficar de pé após apresentarem defesa oral. 
Para a OAB-SP, a ausência de locais próxi-
mos à tribuna era uma “violenta violação” 
às prerrogativas dos advogados, especial-
mente considerando-se que são destinados 
assentos de honra aos membros do Minis-
tério Público. 

Assento especial
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O CNJ (Conselho Nacional de Justi-
ça) vai recomendar aos tribunais brasi-
leiros que observem as normas, os princí-
pios e as regras do Protocolo de Istambul 
e do Protocolo Brasileiro de Perícia Fo-
rense na apuração de casos de tortura 
em presídios e unidades de internação de 
menores. Por unanimidade, o CNJ apro-
vou a edição de uma Recomendação aos 
tribunais, que havia sido sugerida pelo 
DMF (Departamento de Monitoramento 
do Sistema Carcerário e de Execução das 
Medidas Socioeducativas).

Os dois documentos visam combater 
um dos principais entraves à apuração 
de casos de tortura entre pessoas pri-
vadas de liberdade (presos, pacientes 
judiciários e adolescentes infratores): a 
comprovação da materialidade do deli-
to. As Recomendação do CNJ trará nor-
mas para apuração de casos de tortura 
em presídios.

Denominado Manual para Inves-
tigação e Documentação Eficazes da 
Tortura e de outras Formas Cruéis, 
Desumanas ou Degradantes de Castigo 
e Punição, o Protocolo de Istambul é o 
documento mais completo que subsidia 
os examinadores forenses sobre como 
devem proceder para identificação, ca-
racterização e elucidação do crime de 
tortura. Foi apresentado ao Alto Co-
missariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, em agosto de 1999.

Já o Protocolo Brasileiro de Perí-
cia Forense foi produzido a partir de 
um grupo de trabalho formado pela 
Secretaria de Direitos Humanos em 
2003 para adaptar à realidade brasilei-
ra as regras do Protocolo de Istambul. 

Os dois documentos trazem uma série 
de normas, regras e orientações sobre 
como proceder para identificar e produ-
zir provas periciais em casos de crime 
de tortura.

“Conquanto haja sua vedação nos 
regramentos nacionais e internacio-
nais, seu uso subsiste nos dias atuais, 
realizada, muito das vezes, pelo próprio 
Estado por intermédio de seus agen-
tes”, afirmou o conselheiro Guilherme 
Calmon, em seu voto pela edição do ato 
normativo.

Segundo parecer do DMF, cerca de 
245 pedidos, reclamações ou denúncias 
de presos, internos ou seus familiares 
são recebidos mensalmente pelo ór-
gão. Desse número, cerca de 10 a 15% 
referem-se a casos de tortura ou maus-
-tratos a pessoas privadas de liberda-
de, como agressões físicas por parte de 
agentes penitenciários ou socioeduca-
dores, brigas entre apenados, pacientes 
judiciários ou adolescentes infratores, 
falta de assistência à saúde, falta de 
qualidade ou insuficiência na alimenta-
ção servida nos estabelecimentos, entre 
outras ocorrências.

“A presente Recomendação reforça-
rá o entendimento desta Casa de que 
seja eliminada qualquer forma ou meio 
de tortura, a fim de garantir, ao má-
ximo, o princípio da dignidade da pes-
soa humana e a conservação do Estado 
Democrático de Direito”, complementa 
Calmon. O voto do conselheiro, que é 
supervisor do DMF, traz a minuta da 
Recomendação, que deve ser editada e 
publicada pelo CNJ nos próximos dias. 
(Ascom CNJ). 

Por unanimidade, a 3ª Turma do 
TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 
3ª Região) a apelação cível de uma ba-
charela em Direito que buscava obter 
a inscrição em definitivo perante os 
quadros da OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) sem a realização do 
Exame de Ordem, cuja aprovação é re-
quisito necessário para o exercício da 
advocacia.

Em ação contra Seção da OAB em 
São Paulo, a autora alegou ter ingressa-
do na faculdade antes da edição da lei 
8.906 de 1994, que obrigava a realização 
do exame da instituição. Por conta disto, 
ela afirmou que já teria direito adquirido 
à habilitação profissional de advogado, 
na forma da lei 5.842 de 1972, que não 
previa a exigência da prova.

Para o juiz federal convocado Rober-
to Jeuken, relator do acórdão, a autora 
formou-se em dezembro de 1996, quando 
já era expressamente exigido realização 
do exame da OAB, conforme o inciso IV, 
do artigo 8º, da lei 8.906/94. A bachare-
la, portanto, não estaria enquadrada na 
regra de transição e sua inscrição como 
estagiária também ocorreu já na vigên-
cia da mesma lei, que passou a vigorar 

no dia 6 de junho de 1995.
 “A lei 5.842 de 1972 autorizava a 

inscrição desde que o bacharel em Di-
reito comprovasse ter realizado, junto 
às respectivas faculdades, estágio de 
prática forense e organização judiciá-
ria. Como visto, a apelante não havia 
implementado todas as condições antes 
da revogação das aludidas normas, por-
quanto só concluiu o curso de Direito 
em dezembro de 1996, a desaguar na 
inexistência de direito líquido e certo”, 
afirmou o magistrado.

Jeuken destacou ainda que o prin-
cípio da aplicação de lei mais benéfi-
ca (como ocorre no Direito Penal) não 
pode ser aplicado a este caso. A decisão 
rechaça ainda que o Exame de Ordem 
represente alguma ofensa aos princí-
pios da soberania, cidadania, dignida-
de da pessoa humana, livre iniciativa e 
valores sociais do trabalho e promoção 
do bem de todos sem discriminação. 
“Revela-se mecanismo de verdadeira 
proteção da profissão e da própria so-
ciedade, que reconhece nos profissio-
nais assim habilitados a competência 
que se espera de um advogado”, con-
cluiu o juiz.

Recomendação do CNJ trará 
normas para apuração de

casos de tortura em presídios

TRF-3 nega inscrição na OAB
para bacharel que não fez Exame

O Congresso Nacional da OAB já tem 
data marcada: nos dias 10 e 11 de abril, a ci-
dade mineira de Juiz de Fora recebe o even-
to preparatório para a XXII Conferência 
Nacional dos Advogados, em outubro, no Rio 
de Janeiro. Os interessados em participar 
do Congresso Nacional podem se inscrever, 
a partir de 10 de março.

A abertura do Congresso, no dia 10 de 
abril, será no belo Cine-Theatro Central, em 
Juiz de Fora. Os painéis, que serão apre-
sentados no Teatro Pró-Música, discutirão 
temas para o aperfeiçoamento e a aceitação 
do temário final da XXII Conferência Na-
cional dos Advogados, maior evento jurídico 
da América Latina. O tema da Conferência 
é “Constituição democrática e efetivação de 
direitos”.

João Otávio de Noronha, ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, será o respon-
sável pela conferência magna de abertura 
do Congresso. Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho, presidente do Conselho Federal da 
OAB, comporá a mesa de honra de abertu-
ra, juntamente com Luis Cláudio da Silva 
Chaves, presidente da OAB-MG, Denilson 
Clozato Alves, da subseção de Juiz de Fora, 
e Paulo Roberto de Gouvêa Medina, conse-
lheiro federal.

As vagas para o Congresso Nacional são 
limitadas. Advogados e outros profissionais 
pagam taxa de inscrição de R$ 50; estudan-
tes pagam R$ 25. Entre 10 e 16 de março, 
as inscrições serão exclusivas para advoga-
dos. Serão concedidos certificados aos parti-
cipantes do Congresso perfazendo um total 
de 16 horas para efeito de complementação 
das horas curriculares exigidas nos cursos 
de Direito.

Painéis - O segundo dia do Congresso, 

em 11 de abril, será reservado aos painéis. 
A programação começa com “A Constituição 
de 1988 e o advogado: prerrogativas e aspi-
rações dos advogados no Brasil contemporâ-
neo”, com Claudio Lamachia, vice-presiden-
te do Conselho Federal da OAB, e Fernando 
Fragoso, presidente do Instituto dos Advo-
gados Brasileiros (IAB). Depois, é a vez de 
“A Constituição de 1988 e os direitos da mu-
lher”, com Fernanda Marinela, presidente 
da Comissão Especial da Mulher Advogada, 
Maria Berenice Dias, da Comissão Especial 
da Diversidade Sexual, e Amanda Flávio 
Oliveira, diretora da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais.

Após o almoço, o terceiro painel trará o 
ensino jurídico e o Exame de Ordem na pers-
pectiva da Constituição, com Leonardo Ave-
lino Duarte, coordenador nacional do Exame 
de Ordem Unificado, e Jorge Rodrigo Araújo 
Messias, secretário de regulação e supervi-
são da educação superior do Ministério da 
Educação.

A programação segue com painel sobre 
o princípio constitucional da eficiência e o 
aperfeiçoamento do processo civil, tendo em 
vista o projeto de novo CPC e a implantação 
do processo eletrônico. Compõem a mesa Luiz 
Cláudio Allemand, presidente da Comissão 
Especial de Direito da Tecnologia e Informa-
ção, Raimundo Cândido Júnior, advogado e 
ex-presidente da OAB-MG, e Paulo Teixeira, 
deputado federal relator do novo CPC.

O último painel do dia é “A Constitui-
ção e o devido processo legal”, com Claudio 
Pereira de Souza Neto, secretário-geral do 
Conselho Federal da OAB, e Paulo Roberto 
de Gouvêa Medina, conselheiro da Ordem. 
Às 19h será proferida a conferência magna 
de encerramento. 

Uma única versão do Processo Judicial 
Eletrônico será implementada nas Justiças 
Federal, do Trabalho e dos estados. A unifi-
cação dos sistemas foi decidida em reunião 
da Comissão Permanente de Tecnologia da 
Informação e Gestores do PJe na sede do 
Conselho Nacional de Justiça. “A ideia que 
ficou da reunião é de que a unificação das 
versões é irreversível. Um único sistema é 
essencial para melhorar o serviço do Poder 
Judiciário e para evitar perda de energia em 
desenvolvimento de versões em paralelo”, 
afirmou o conselheiro Saulo Casali, presi-
dente da Comissão Permanente de Tecnolo-
gia da Informação e Infraestrutura do CNJ.

Segundo Casali, a unificação será gra-
dual nos tribunais. Os prazos de alteração 
dos sistemas serão fixados pelo Comitê Ges-
tor do PJe. “A unificação das versões não 

significará perda de funcionalidades dos 
sistemas já existentes. A premissa é que 
a adoção do PJe represente ganho para os 
tribunais”, disse. Há acordo também sobre 
a necessidade de o sistema unificado sofrer 
atualizações automáticas. A força-tarefa 
para ajudar na implementação do PJe, for-
mada por técnicos do CNJ e dos tribunais, 
começará a trabalhar no dia 31 de março.

Casali afirmou ainda que a adesão dos 
tribunais ao PJe está rápida e crescente. 
Os tribunais de Justiça de Minas Gerais, 
Bahia e Paraná, por exemplo, iniciarão a 
implementação do sistema neste mês. Na 
Justiça do Trabalho, o sistema já foi adota-
do, assim como no Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região, que possui jurisdição em 
seis estados. (Ascom Assessoria de Impren-
sa do CNJ).

XXII Conferência Nacional
dos Advogados 

Justiças Federal, do Trabalho 
e dos estados terão PJe único

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇACONGRESOS

UNIFICAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
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1 - Estou aposentado por 
tempo de contribuição e conti-
nuo trabalhando. Gostaria de 
saber se ainda terei descontos 
de contribuição previdenciária 
no meu salário? Luiz Alberto.

É certo que sim, a contraparti-
da para estar trabalhado após ter 
se aposentado é continuar contri-
buindo com a Previdência Social. 
Hoje esta situação para o segura-
do pode ser interessante, pois de-
pendendo da situação, analisando 
caso a caso, com o instituto da De-
saposentação o segurado aposen-
tado que continua na ativa, pode 
depois de algum tempo reunir os 
requisitos para outra de aposen-
tadoria, e poderá após uma análi-
se criteriosa fazer a opção para a 
que se apresenta mais vantajosa, 
e se for esta última, renuncia a 
primeira.

2 - Meu pai requereu e viu 
atendido pedido de concessão 
de aposentadoria por tempo 
de contribuição há aproxima-
damente um ano e meio. Ele, 
entretanto, continuou a traba-

lhar para a empresa onde exer-
cia as suas atividades. Depois 
de aposentado, descobriu-se 
portador de cirrose hepática 
aguda. Pergunto, então é pos-
sível “reverte” o atual benefí-
cio dele para auxílio-doença? 
José Guilherme.

Em tese quem se aposenta pelo 
Regime Geral de Previdência So-
cial e contínua trabalhando não 
tem direito a nenhum, ou quase 
nenhum benefício da Previdên-
cia Social. A Lei determina que o 
segurado que esteja aposentado e 
continua a exercer atividade re-
munerada, deve continuar com as 
contribuições previdenciárias. Ele 
não poderá acumular outra apo-
sentadoria pelo INSS, nem pode-
rá receber o Auxílio-Doença junto 
com a aposentadoria, entretanto, 
ocorrendo um acidente ou fique 
doente, ainda que seja originária 
da mesma atividade que exerce, 
poderá fazer a opção pelo benefício 
mais vantajoso.

3 - Meu esposo faleceu em 
2008. Entretanto, somente re-

queri a pensão em por morte em 
2010, quando passei a recebê-la. 
Gostaria de saber se teria direi-
to de buscar as pensões retroa-
tivas: Marcela Guimarães.

A legislação previdenciária 
prescreve que ocorrendo à morte 
do segurado, seus dependentes 
requerendo junto a Previdência 
Social o benefício de Pensão por 
Morte Previdenciária até 30 (trin-
ta) dias do óbito, a concessão da 
Pensão por Morte tem seu início 
no da do falecimento, conforme 
a Certidão de Óbito. No caso em 
tela, como a Srª. Marcela requereu 
administrativamente o benefício 
de Pensão após 30 (trinta) dias 
do falecimento do ex-segurado, a 
dada do início do benefício de Pen-
são por Morte ocorrerá na data do 
requerimento administrativo, não 
tendo como pleitear as parcelas 
mensais do requerimento ao óbito.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito 
Previdenciário e Diretor Fundador da 
Marcos Conrado – Advocacia & Con-

sultoria – Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

Consulta 
Previdenciária

Márcio Fahel é empossado
na Chefia do MP-BA

O promotor de Justi-
ça Márcio José Cordeiro 
Fahel (foto) foi escolhido 
pelo governador Jaques 
Wagner para chefiar o Mi-
nistério Público do Estado 
da Bahia (MP-BA) nos pró-
ximos dois anos. 

Candidato mais votado 
em eleição realizada pela 
instituição no último dia 
24 de fevereiro, ele compôs 
lista tríplice com os pro-
motores de justiça Edilene 
Lousada e Millen Castro.

Márcio Fahel substitui-
rá o atual procurador-geral 
Wellington Cesar Lima e 
Silva, que comandou o MP 
nos últimos quatro anos. A 
posse aconteceu na última 
quarta-feira (12/03), às 16h 
na sede do MP-BA, no Cen-
tro administrativo (CAB), 
na capital baiana.

O novo chefe do Minis-
tério Público baiano tem 42 
anos e é natural de Itabuna. 
Foi empossado como pro-
motor de Justiça no ano de 
1993, atuando nas promo-
torias de Justiça de Mucuri, 
Aurelino Leal, Ibicaraí e de 
Itabuna, onde coordenou a 

Promotoria Regional.
No ano de 2009, foi 

promovido para a capital 
baiana, e atuou na 1º Pro-
motoria de Justiça Crimi-
nal e na 6ª Promotoria de 
Justiça e Cidadania. Nos 
últimos anos, Fahel coupou 
os cargos de assessor espe-
cial, coordenador do Centro 
de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional (Ceaf) e 
de secretário-geral do Mi-
nistério Público. Antes de 
disputar a eleição, ele era 
chefe de Gabinete do pro-
curador-geral de Justiça.

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Previdenciário
para Dr. Marcos Conrado, encaminhar para E-mail:  direitos@jornaldireitos.com.br 

POSSE

Promotor de Justiça Márcio 
José Cordeiro Fahel
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