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A proposta foi colocada em pauta a 
pedido dos integrantes da Subcomissão 
da Memória, Verdade e Justiça, que 
apoiam campanha da Anistia Interna-
cional pela punição dos crimes do regime 
(1964-1985). O projeto segue agora para 
exame da CRE (Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional) e da CCJ 
(Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania) da Casa.

Comissão do Senado aprova 
revisão da Lei de Anistia

Senador Randolfe 
Rodrigues (Psol-AP)

STF assegura 
atendimento prioritário 

do advogado

STJ mantém decisão 
que condenou pai
a indenizar por
abandono afetivo

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA
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Um assunto que causa certo descon-
forto ou suscita dúvida na seara jurídica, 
discussão acadêmica e, até mesmo entre 
advogados, é a questão da testemunha – fa-
lar ou não em sede investigativa adminis-
trativa, penal ou judicial. A despeito da lei 
ordinária civil rezar quanto à admissibili-
dade da  testemunha como meio de prova 
e sua exclusão (212 e 229 Código Civil), a  
processual civil trata a questão nos artigos 
(400 a 419 Código de Processo Civil). Por 
sua vez, a codificação criminal enquadra o 
aspecto da testemunha entre os crimes con-
tra à administração da justiça (artigo 342), 
enquanto o Código de Processo Penal abor-
da a matéria nos artigos 202/225.

É sabido que, a legislação brasileira 
normatiza quanto à testemunha, intima-
da, ser obrigada a depor. Precisamente, diz 
o artigo 342 do Código Penal, enquadrando 
como falso testemunho: ‘’ Fazer afirmação 
falsa, ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete em processo judicial, ou admi-
nistrativo, inquérito policial, ou em juízo 
arbitral: Pena - reclusão, de um a três 
anos, e multa. (grifo nosso). A discussão 
em torno do assunto objeto do artigo não se 
amolda, precisamente, em negar ou calar 
à verdade, mas, sim, na recusa em depor.

Ora, o fato da testemunha, mesmo com-

parecendo em juízo e recuse-se a prestar um 
depoimento, no nosso modesto entendimen-
to jamais poderia enquadrar-se como negar 
ou calar à verdade, e a legislação não é bem 
precisa quanto à matéria porque o texto legal 
só se reporta em ‘’negar ou calar à verdade’’, 
jamais, em recusa. Perguntar-se-ia, então: 
‘’o que é verdade, se um fato ainda está sob 
investigação? Naturalmente, que o assunto 
descamba para a filosofia, onde em épocas 
bem remotas o filósofo grego SÓCRATES 
(470 a 399 a.C.), ensinava aos seus discípu-
los através de perguntas, conhecido como 
método socrático: “Conhece-te a ti mesmo”.

Fato de causar espécie é a legislação 
brasileira mencionar que, o próprio autor 
de um crime tem o direito de permanecer 
em silêncio – calado, como normatiza o ar-
tigo 5º., LXIII, da Constituição Federal: ‘’– o 
preso será informado de seus direitos, entre 
os quais o de permanecer calado, sendo-
-lhe assegurada a assistência da família e 
de advogado”. Aí está verdadeiro paradoxo, 
pois, dever-se-ia, sim, exigir do preso o de-
poimento, mas, não, a legislação dá guarida 
ao presidiário e impõe sanção à testemunha 
que se recusa a depor. Isso representaria, 
sem sombra de dúvida, um dissenso.

Ao trazer a discussão para seara práti-
ca, a hipótese de uma pessoa que presencia 
determinado crime quando não se tem au-

toria identificada, vai a juízo presta depoi-
mento apontando o suposto autor do delito, 
e, em função desse testemunho, o cidadão 
certamente será sentenciado, cumprirá 
pena com o fato veiculado na mídia falada, 
escrita, televisada e midiática. Por conta do 
testemunho, o Estado-Juiz não dá qualquer 
garantia à pessoa que for prestar um ser-
viço público, e o pior, é quando retorna ao 
seu ambiente, a comunidade fica sabendo 
dos fatos, e, determinadas situações, a tes-
temunha ficará em situação bem delicada.

Ademais, a testemunha vai à fase in-
vestigativa administrativa, policial ou 
judicial, presta um serviço como testemu-
nha e não se tem qualquer benefício, nem 
mesmo proteção jurídica, muitas das vezes, 
até, poderá ficar ‘’marcada’’ para sempre. A 
testemunha retorna de um depoimento, a 
sociedade em peso fica sabendo do seu pa-
pel preponderante no desfecho final de um 
crime, e, quando volta à sua comunidade, 
praticamente fica ‘’acuada’’, pois, a prática 
está a evidenciar que a mesma jamais terá 
paz, quando mais das vezes é ‘’perseguida’’ 
até tirar sua tranquilidade e da família.

Sabemos, por outro lado, que a nossa le-
gislação prevê hipóteses quando a testemu-
nha estiver sendo ameaçada ou correr risco 
de vida, autoriza a ‘’troca’’ de identidade 
bem como à mudança de domicilio, Cidade 
ou Estado, mas, mesmo nessas situações, é 
a própria quem ficará ‘’refém’’ do sistema, 
pois, nem o programa do governo de ‘’prote-
ção à testemunha’’ traz segurança alguma. 
Ocorrendo as hipóteses de troca de nome e 
domicílio, a testemunha, efetivamente, é 
quem ficará ‘’acuada’’, pois ela com sua fa-

mília praticamente perdem a real identida-
de porque não poderá se expor em público.

Apesar do autor do artigo não ser es-
pecialista em direito penal, mas, a labuta 
da prática forense demonstra ficar a tes-
temunha em situação complicada quando 
for prestar depoimento. A doutrina é par-
ca à espécie, e a legislação menciona so-
mente fazer afirmação falsa, ou negar ou 
calar a verdade como testemunha, jamais, 
em recusa em depor. E, ainda que a teste-
munha ser recuse a depor, o ilícito poderia 
descambar para o artigo 330 do Código Pe-
nal – desobediência, ‘’desobedecer a ordem 
legal de funcionário público: pena – deten-
ção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e 
multa, ou 342 (falso testemunho ou falsa 
perícia) do mesmo dispositivo: reclusão de 
1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Conclui-se, pois, que se uma testemu-
nha comparece a juízo e manifesta recusa 
em prestar depoimento, inexiste lei para 
fazê-la depor, cujo fato é atípico no nos-
so ordenamento jurídico. É o caso do dito 
popular, ‘’pode-se levar o cavalo à fonte, 
porém, não pode obrigá-lo a beber água’’. 
Ora, realmente mostra-se dissenso ao im-
por sanção à testemunha, não ao crimino-
so, e, às vezes, poderá até mesmo ser mais 
vantajoso o comportamento da pessoa com 
a recusa do que o próprio depoimento em 
si. E, plagiando Sócrates – o pai da filosofia 
ocidental – se ele não saberia o que é a ver-
dade, quanto mais a testemunha?...

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

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

A testemunha 
– falar ou não?

ARTIGO
albertobarreto@hotmail.com 

Segurança
Câmara aprova PL 2.020/07, que cria normas 

gerais de segurança para casas de espetáculos 
e similares. Entre as medidas do projeto, está a 
proibição do uso de comandas e cartões de coman-
da para cobrar clientes em boates, incorporada ao 
texto por conta da tragédia da boate Kiss.
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1- Actio Ad Aestimatoria/Quant Monoris = Ação estimatória (= de 
avaliação)//(Ação) de quanto menor preço. Ação de abatimento de preço 
ou indenização por delitos da coisa perdida.

2- Ad negotia = Para negócios
3- Ad negotia = Para negócios
4- Ad tempus = De modo temporário
5- Animus Lucrandi = Animus de lucrar
6-	 Animus	Manendi	=	Intenção	de	fixar	residência	definitiva
7- Animus Narrandi = Intenção de narrar
8- Brevitatis Causa = Por motivo de brevidade
9- Custus Legis = O guardião da lei
10- De Lege Lata = Da lei criada
11- Dollus Bonus = Dolo bom
12-	Exceptio	=	Exceção
13-	Ex	Tunca	=	Retroage.	Desde	entãp
14-	Ex	Nunc	=	Que	não	retorage
15- In Specie =Em espécie
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 Parabenizo a equipe do Direitos pela 
qualidade dos artigos e matérias veiculadas  
no jornal, especialmente a edição do mês de 
março/2013. Além disso, foi esclarecedora a 
entrevista do 2º Caderno, com o presidente do 
Conselho Federal da OAB.  

Sandro Lima. Bacharelando em Direito. 
Vitória da Conquista – Bahia.

Sem sombra de dúvi-
das o Direitos veio para 
ocupar um espaço vago a 
muito tempo, o de termos 
informações idônea e de 
qualidade. Parabenizo a 
equipe que produz esse 
jornal e agradeço pela 
qualidade do 2º Caderno, 
que é realmente opinativo.

Carolina Leite. Estudante 
de História. Ilhéus – Bahia.

 Prezado Dr. Vercil Rodrigues, só um visionário como você para criar e manter 
um jornal desse nível em nossa região, e isento das guerrilhas político-partidárias 
que predominam em nossa cidade. Parabéns a todos que fazem o Direitos.
Sérgio Messias. Comerciante. Itabuna – Bahia.

Trabalho doméstico
O patrão que não assinar a cartei-

ra de trabalho do empregado doméstico 
poderá ser multado em, pelo menos, um 
salário mínimo. A lei, publicada quarta-
-feira (9/4) no Diário Oficial da União 
após sanção da presidente Dilma Rous-
seff, determina basicamente que as ir-

regularidades no trabalho doméstico 
devem ser punidas com as mesmas mul-
tas previstas na Consolidação das Leis 
do Trabalho. A norma passa a valer a 
partir de 8 de agosto. Se a Justiça tra-
balhista considerar que há “gravidade” 
na infração, a pena poderá ser dobrada.

O Senado mudou o sentido de uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
para justificar a criação de uma “CPI 
combo” da Petrobrás. Ao defender 
sua posição favorável à investigação, 
na CPI, de vários fatos desconexos, o 
presidente do Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL), disse que um Habeas 
Corpus concedido pelo Supremo na dé-
cada de 90 “pacificou” o entendimento 
da Corte máxima de que “novos fatos 
determinados podem ser incorporados 
ao rol inicial” dos pedidos de CPIs. A 
comparação da frase de Renan com o 
texto original - do então ministro Pau-

lo Brossard - revela, contudo, que a fra-
se citada por Renan foi editada e seu 
contexto alterado. Em entrevista ao 
jornal O Estado de S. Paulo, Brossard 
disse que a Corte entendeu que não 
se pode incluir novos fatos no pedido 
inicial da CPI. Tal acréscimo, se hou-
vesse fatos ligados, só poderia ocorrer 
no curso de uma investigação. Segun-
do o ex-ministro, se no decorrer das 
investigações forem descobertos novos 
fatos sem qualquer conexão com o ob-
jeto inicial da CPI, novas comissões de 
inquérito deverão ser instauradas. A 
decisão do Supremo foi unânime.

CPI Combo

“As leis antigas, que eram o baluarte das antigas virtudes, 
dizem os sicofantas modernos que já não servem à 

humanidade, a qual, em consequência de ter mais sete séculos, 
se emancipou da tutela das leis.” 

Camilo Castelo Branco

“Os tribunais arbitrais não são conferências diplomáticas; são, 
como o próprio nome dessa entidade está dizendo, meros 

tribunais julgadores de causas particulares.” 
Rui Barbosa

Em sessão terça-feira (8), a Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 
manteve acórdão do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF-4) que garante 
aos advogados atendimento prioritário nas 
agências do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS).

“Trata-se de uma alvissareira decisão 
do STF, constituindo uma indelével con-
quista da advocacia brasileira”, definiu 
o presidente nacional da OAB, Marcus 
Vinicius Furtado Coêlho (foto). Ele afir-
mou, ainda, que “a OAB Nacional felicita e 
aplaude o julgado do STF, que reconhece e 
declara que o advogado é a voz do cidadão, 
donde o fortalecimento de um significa a 
valorização do outro”.

Quem também comemorou a deci-
sao foi o presidente da seccional gaúcha, 
Marcelo Bertoluci, de onde a matéria é 
originária. Ele destacou a importância 
da conquista por assegurar prerrogativas 
profissionais. “Comemoramos essa deci-
são que reforça o respeito às prerrogati-
vas da advocacia no âmbito do INSS, pois 
o advogado é representante do cidadão 
e a resolução permite um atendimento 
especializado na esfera previdenciária”, 
afirmou Bertoluci.

O INSS recorreu contra acórdão do 
TRF-4 que confirmara sentença assegu-
rando o direito de os advogados serem re-
cebidos em local próprio ao atendimento 
em suas agências, durante o horário de 
expediente e independentemente de distri-
buição de senhas. No recurso, a autarquia 
alegou que a medida implica tratamento 
diferenciado em favor dos advogados e dos 
segurados em condições de arcar com sua 
contratação, em detrimento dos demais se-
gurados, o que representaria desrespeito 

ao princípio da isonomia, previsto no artigo 
5º da Constituição Federal.

O relator do recurso, ministro Marco 
Aurélio, observou que, segundo o artigo 
133 da Constituição Federal, o advogado é 
“indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifesta-
ções no exercício da profissão, nos limites 
da lei”. Ponderou, ainda, que a norma cons-
titucional se justifica pelo papel exercido 
pelo advogado na manutenção do Estado 
Democrático de Direito, na aplicação e na 
defesa da ordem jurídica, na proteção dos 
direitos do cidadão.

O ministro destacou que o Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 
8.906/1994) é categórico ao estabelecer 
como direito dos advogados ingressarem 
livremente “em qualquer edifício ou recin-
to em que funcione repartição judicial ou 
outro serviço público onde o advogado deva 
praticar ato ou colher prova ou informação 
útil ao exercício da atividade profissional, 
dentro do expediente ou fora dele, e ser 
atendido desde que se ache presente qual-
quer servidor ou empregado”.

“Essa norma dá concreção ao preceito 
constitucional a versar a indispensabilida-
de do profissional da advocacia, e foi jus-
tamente isso que assentou o Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região, afastando a 
situação jurídica imposta pelo Instituto aos 
advogados – a obtenção de ficha numérica, 
seguindo-se a da ordem de chegada”, afir-
mou o ministro. A decisão questionada, se-
gundo o relator, não implica ofensa ao prin-
cípio da igualdade, nem confere privilégio 
injustificado, e faz observar “a relevância 
constitucional da advocacia, presente, in-
clusive, atuação de defesa do cidadão em 
instituição administrativa”.

DECISÕES

STF assegura atendimento
prioritário do advogado

Frases do mês



Estão abertas as inscrições para a XXII Conferên-
cia Nacional dos Advogados, o maior evento jurídico 
da América Latina. Advogados, estudantes de direi-
to e profissionais interessados podem se inscrever no 
site conferencia.oab.org.br  com preços promocionais 
até 31 de março. A Conferência será realizada no Rio 
de Janeiro, entre os dias 20 e 23 de outubro.

Os ministros da 2ª Seção do STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) manti-
veram nesta quarta-feira (9/4) decisão 
que condenou um pai a pagar inde-
nização de R$ 200 mil por abandono 
material e afetivo à filha, por ausên-
cia durante a infância e adolescência.

A maioria dos ministros seguiu 
voto do relator do processo, ministro 
Marco Aurélio Buzzi. Segundo o mi-
nistro, no caso específico, o pai tinha 
o dever legal de cuidar da filha. A 
defesa alegou na Justiça que o dis-
tanciamento ocorreu devido ao com-
portamento agressivo da mãe. Para o 
ministro, no entanto, a conduta ma-
terna não justifica a ausência do pai.

O caso teve o primeiro pronun-
ciamento no STJ em 2012, quando a 
3ª Turma apontou para um reconhe-
cimento inédito de responsabilidade 
por abandono afetivo pelos pais. A 
ação começou a tramitar na primeira 
instância e foi julgada improcedente. 

O caso foi levado ao TJ-SP (Tribunal 
de Justiça de São Paulo), que refor-
mou a sentença. Em apelação, o TJ 
paulista argumentou que o pai era 
“abastado e próspero”, reconheceu o 
abandono afetivo e fixou compensa-
ção por danos morais em R$ 415 mil.

No STJ, o pai alegou violação a 
diversos dispositivos do Código Civil 
e divergência em relação a outras 
decisões do tribunal. Ele disse ainda 

que não abandonou a filha e que a 
única punição possível pela falta em 
suas obrigações paternas seria a per-
da do poder familiar. Na ocasião, a 3ª 
Turma do STJ considerou o valor fi-
xado pelo TJ-SP elevado e reduziu a 
compensação para R$ 200 mil. Esse 
valor deve ser atualizado a partir 
de 26 de novembro de 2008, data da 
condenação pelo tribunal paulista. 

(Agência Brasil)
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XXII Conferência
Nacional dos Advogados:
inscrições estão abertas

STJ mantém decisão que condenou pai
a indenizar por abandono afetivo

CONFERÊNCIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



A Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos 
Deputados aprovou no dia 8/4 projeto 
de lei que limita a responsabilidade de 
sócio de empresa nos casos de fraude ou 
de outras manobras ilícitas para não 
pagar credores, a chamada desconside-
ração da personalidade jurídica.

A medida geralmente é usada para 
responsabilizar pessoalmente os sócios 
por uma obrigação que era, inicialmen-
te, da empresa. A responsabilização per-
mite que os bens particulares dos sócios 
ou administradores sejam usados para 
pagar as obrigações da empresa, quando 
for caracterizada a prática ilícita.

Ainda de acordo com o texto, as de-
cisões da administração pública sobre 
desconsideração da personalidade jurí-
dica também ficam sujeitas a decisões 
judiciais.

De acordo com o projeto aprovado, 
será definido um rito antes de ser de-
cretada a desconsideração de persona-
lidade jurídica. Atualmente, não há um 
trâmite específico para ela, mesmo sen-
do prevista em lei. O projeto determina 
que o Judiciário terá ouça, obrigatoria-

mente, os réus. Os sócios da empresa 
terão 15 dias, após a intimação, para 
apresentar a defesa ao instaurar a des-
consideração.

Segundo o projeto, sócios ou admi-
nistradores terão direito de produzir 
provas, e o juiz só poderá decretar a 
desconsideração da personalidade jurí-
dica depois de ouvir também o Ministé-
rio Público.

Caso seja decretada a medida, ela 
não poderá atingir os bens particulares 
dos membros, instituidores, sócios ou 
administradores que não tenham pra-
ticado ato abusivo em prejuízo dos cre-
dores da pessoa jurídica e em proveito 
próprio.

O texto aprovado é um substitutivo 
apresentado por Danilo Forte (PMDB-
-CE) na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, que 
unifica os projetos de lei 3.401 /08, de 
autoria de Bruno Araújo (PSDB-PE), 
e 4.298/08, do ex-deputado Homero 
Pereira. Ambos os textos estabelecem 
regras para a desconsideração jurídica. 
O projeto agora deve seguir para o Se-
nado. (Agência Brasil).
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Direito Tributário
1- Pedro adquire imóvel de João, 

que o alugava anteriormente a 
uma sociedade empresária. Sobre 
esse imóvel estavam pendentes 
de pagamento os seguintes tri-
butos: o IPTU, a Contribuição de 
Melhoria, a Taxa de Coleta Domi-
ciliar de Lixo e a Taxa de Inspe-
ção Sanitária devida pelo exercí-
cio do poder de polícia, em função 
da atividade ali desenvolvida.

 Com relação à responsabilidade 
tributária, assinale a afirmativa 
correta.

a) Pedro só se torna responsável tribu-
tário do IPTU, da Taxa de Coleta Do-
miciliar de Lixo e da Contribuição de 
Melhoria, permanecendo João como 
sujeito passivo da Taxa de Inspeção 
Sanitária.

b) Pedro só se torna responsável tribu-
tário do IPTU e da Taxa de Coleta 
Domiciliar de Lixo, permanecendo 
João como sujeito passivo da Taxa de 
Inspeção Sanitária e da Contribuição 
de Melhoria.

c) Pedro é o responsável tributário de 
todos os tributos, devido à sucessão 
imobiliária.

d) João continua sendo o sujeito passivo 
de todos os tributos, muito embora o 
imóvel tenha sido adquirido por Pedro.

2- Em procedimento de fiscalização, 
a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil identificou lucro não 
declarado por três sociedades 

empresárias, que o obtiveram em 
conluio, fruto do tráfico de entor-
pecentes.

 Sobre a hipótese sugerida, assi-
nale a afirmativa correta.

a) O imposto sobre a renda é devido face 
ao princípio da interpretação objetiva 
do fato gerador, também conhecido 
como o princípio do pecunia non olet.

b) Não caberá tributação e, sim, confisco 
da respectiva renda.

c) Não caberá tributo, uma vez que tri-
buto não é sanção de ato ilícito.

d) Caberá aplicação de multa fiscal pela 
não declaração de lucro, ficando afas-
tada a incidência do tributo, sem pre-
juízo da punição na esfera penal.

3- Em relação ao imposto sobre a 
propriedade de veículos automo-
tores - IPVA -, assinale a única op-
ção INCOMPATÍVEL com o pre-
visto na Constituição Federal.

a) Poderão ser estabelecidas alíquotas 
diferenciadas do IPVA em função da 
procedência do veículo, se nacional 
ou estrangeira.

b) O IPVA é um imposto de competência 
dos Estados e do Distrito Federal.

c) Poderão ser estabelecidas alíquotas 
diferenciadas do IPVA em função do 
tipo e da utilização do veículo.

d) Pertence aos municípios parte do pro-
duto da arrecadação do IPVA relati-
vamente aos veículos automotores 
licenciados em seus territórios.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE MARÇO DE 2014 1-D; 2- D; 3- B E 4- B
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CCJ aprova projeto sobre 
responsabilidade em casos 

de fraude em empresas

Regime
diferenciado

A Câmara aprovou uma medida pro-
visória que estende o RDC (Regime Di-
ferenciado de Contratação) a todas as 
licitações e contratos da administração 
pública federal, estadual ou municipal. O 
regime permite a contratação por inteiro 
de obras -projetos e construção num mes-
mo pacote-, reduzindo prazos. A proposta 
agora será analisada pelo Senado. Apro-
vado pelo Congresso em 2011, o RDC 

foi criado para acelerar obras ligadas à 
Copa e à Olimpíada, mas acabou sendo 
ampliado para outras áreas, inclusive o 
PAC (Programa de Aceleração do Cresci-
mento). Essa ampliação na utilização do 
regime é alvo de críticas pela oposição. “O 
governo quer escancarar geral, acabando 
com uma conquista da sociedade que foi 
a Lei de Licitações”, afirmou o líder do 
DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE). 

A aprovação aconteceu terça-feira, 08 de março pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

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 

19 - Não te esqueças. Jovem 
advogado, de que o profissional, no 
contato estreito como cliente preci-
sa revestir-se de grande paciência, 
tolerância, compreensão, a ponto de 
muitas vezes assumir também o pa-
pel de assistente social.

20 - Deves ter sempre presente 
que, na prática, a lei nem sempre 
tem o sentido que dela emerge quan-
do a lemos, mas sim o significado, 
não raro inteiramente diverso, que 
lhe dão os tribunais ao interpretá-la 
e aplicá-la.

21 - A petição inicial, por sua deci-
siva importância fática e jurídica, deve 
ser uma peça cuidadosa, bem pensada 

e fundamentada, elaborada em ter-
mos claros, concisos, em qualquer lin-
guagem simples, escorreita e objetiva.

22 - Nunca deixes para o último 
dia do prazo a elaboração do recurso, 
contestação ou qualquer peça proces-
sual importante, como sói acontecer 
com advogados muito atarefados ou 
pouco responsáveis, porque grande é 
o risco de apresentação de um traba-
lho deficiente, imperfeito, incompleto, 
como tudo o que é feito de afogadilho.

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” 

de	Benedito	Calheiros	Bomfim



Se “É possível julgar o grau de civiliza-
ção de uma sociedade visitando suas prisões” 
(Dostoievski, em Crime e Castigo), não há 
como duvidar do estágio avançadíssimo de 
barbárie e de degeneração moral e ética da 
sociedade brasileira, no campo criminológi-
co. Da classe A classe E (rico, médio, classe 
C, “ralé” e excluídos), a grande maioria das 
pessoas, diante das decapitações de presidi-
ários, desgraçadamente frequentes, não se 
estarrece, não se abala, ao contrário, jubilam 
(se alegram) apopleticamente (incomensu-
ravelmente). Quanto mais presos mortos, se 
diz, melhor para essa sociedade (bárbara), 
que assim imita e se iguala à atrocidade e à 
ferocidade dos criminosos perversos.

É muito difícil para o animal pouco ou 
nada domesticado (Nietzsche) e moralmen-
te degenerado aceitar a ideia de que a de-
sumana, cruel e empestada pena de prisão 
deveria ser reservada exclusivamente para 
os crimes cometidos com violência ou grave 
ameaça (posição sustentada há anos pela 
Folha de S. Paulo, que subscrevemos). Tam-
pouco lhe é facilitada a possibilidade de en-
xergar a irracionalidade bestial (de remover 
os ossos de Descartes e de Montesquieu!) de 
punir os crimes não violentos com a mesma 
e dispendiosa pena de prisão (que custa R$ 
24 mil por ano, por preso, sem contar o gasto 
da construção do presídio), corretamente, no 
entanto, aplicada aos criminosos violentos e 
perversos, cujo estado de liberdade gera con-
creto perigo para a sociedade. 

Cinquenta e cinco por cento (55%) dos 
presos recolhidos no sistema penitenciário 

brasileiro não praticaram crimes violentos; 
30% referem-se a furto, receptação, porte 
ilegal de arma de fogo, corrupção, peculato 
e associação criminosa; 25% relacionam-se 
com o tráfico de drogas.

O problema é que nem as monstruosi-
dades diárias dos presídios peçonhentos e 
medievais (mostradas diuturna e dramati-
camente pela mídia) nem as irracionalida-
des punitivas animalescas e cavalares (um 
homem de 80 anos ficou mais de 12 preso 
irregularmente) melindram o humano de-
generado (moralmente e eticamente), cuja 
insensibilidade (hermeticamente petrifica-
da) para a defesa dos direitos humanos de 
todos (vítimas, espoliados, explorados, escra-
vizados, assalariados neoesvravizados, pro-
prietários, capitalistas, processados, presos 
massacrados etc.) já ultrapassou em muito 
o estágio da paralisia, que estanca, mas não 
adormece, para alcançar a imobilizadora 
anestesia (moral), monopolizada pela ba-
nalização do mal (Hannah Arendt), ou seja, 
já nenhuma injustiça social nem mesmo as 
mais estapafúrdias irracionalidades do Es-
tado o impressionam ou fazem ao menos mo-
ver seus olhos. Estátua imoral marmorizada 
na forma humana. Barbárie separada abis-
salmente da civilização.

DIREITO 
INTERNACIONAl
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Em reunião com diversas ins-
tituições engajadas na defesa 
dos direitos humanos, na última 
segunda-feira (7/4), o conselhei-
ro do CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça) Guilherme Calmon apre-
sentou recomendação que orienta 
os magistrados sobre como proce-
der na apuração de denúncias de 
tortura nos sistemas carcerários e 
socioeducativo. A apresentação foi 
feita no Ministério da Justiça, em 
solenidade de lançamento da se-
gunda edição do manual intitulado 
“Protegendo os Brasileiros contra a 
Tortura”, do professor e pesquisa-
dor britânico Conor Foley.

Calmon é supervisor do DMF 
(Departamento de Monitoramento 
e Fiscalização do Sistema Carce-
rário e do Sistema de Execução de 
Medidas Socioeducativas), do CNJ. 
Ele explicou que a recomendação é 
resultado da preocupação com a 
crescente incidência do crime de 
tortura contra detentos e adoles-
centes em conflito com a lei.

“O CNJ tem se preocupado já 
há algum tempo com questões que 
têm ocorrido cada vez mais, com 
uma incidência cada vez maior, 
no sistema prisional. Mas sabe-
mos que não se resume a ele. No 
sistema socioeducativo, eu chamo 
a atenção aqui, também há algo 
que é muito frequente. Seja na 
Fundação Casa, do estado de São 
Paulo, seja em outras fundações e 
instituições, também tem havido 
número crescente, cada vez mais 
assustador, em relação à prática 
da tortura”, afirmou o conselheiro.

 “Eu gostaria de chamar a aten-
ção porque, normalmente, fala-se 
muito na questão dos adultos, e 
os adolescentes ficam meio esque-
cidos, quando na verdade a situ-
ação é até mais grave, em termos 
da prática de tortura, no âmbito 
do sistema socioeducativo”, alertou 
Guilherme Calmon.

Ele apresentou a Recomenda-
ção 49 do CNJ a representantes de 
instituições como o Ministério da 
Justiça, a Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da Repú-
blica, o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, o Superior Tribu-
nal de Justiça, o Conselho Nacional 
dos Defensores Públicos Gerais e a 
Defensoria Pública da União.

Proteção - O manual “Prote-
gendo os brasileiros contra a tortu-
ra” fornece orientação prática para 
juízes, promotores, defensores pú-
blicos e advogados sobre como pro-
teger pessoas contra a tortura no 
Brasil.

A publicação descreve os de-
veres e responsabilidades desses 
profissionais para prevenir e in-
vestigar atos de tortura e outras 
formas de maus-tratos. O objetivo 
é assegurar que os autores desses 
crimes sejam levados à Justiça. A 
publicação descreve as salvaguar-
das contra a tortura contidas no 
direito brasileiro e no direito in-
ternacional, fornecendo conselhos 
práticos sobre como esse crime 
pode ser combatido em nível pro-
cessual. O manual também é base-
ado em boas práticas de projetos já 
existentes no Brasil.

A Defensoria Pública de Goiás fará 
concurso público para preencher 14 vagas 
imediatas para defensor público, com sa-
lário inicial R$ 7.906,28. Além das vagas 
imediatas também serão preenchidas 20 
vagas para cadastro de reserva. Para con-
correr é necessário ser bacharel em Direito 
e ter registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil.

As inscrições poderão ser feitas de 14 de 
abril até o dia 8 de maio pelo site www.ves-
tibular.ufg.br/2014/concurso_defensoria/ do 
Centro de Seleção da Universidade Federal 
de Goiás. A taxa de inscrição é de R$ 120. A 
primeira prova está prevista para ser aplica-
da no dia 15 de junho, apenas em Goiânia. A 
validade do concurso é de dois anos, podendo 
ser prorrogado por igual período.

Vagas: 14+CR; Remuneração: R$ 7.906,28; 
Requisitos: Bacharelado em Direito e 
registro na OAB; Inscrições: De 14 de abril 
até 8 de maio pelo site do CS-UFG e Taxa: 
R$ 120

Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE)
Cargo: Notário 
Vagas: 53
Remuneração: Não divulgada

Requisitos: Bacharelado em Direito ou ter 
exercido função em serviços notariais ou de 
registros por no mínimo 10 anos
Inscrições:  De 15 de abril até 5 de maio 
pelo site do Cespe — Clique aqui para 
acessar 
Taxa: R$ 200 

Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) 
Cargo: Juiz substituto 
Vagas: 40
Remuneração: R$ 20.705,07
Requisitos: Bacharelado em Direito e 
exercício de atividades jurídicas por pelo 
menos três anos
Inscrições: Até 30 de abril pelo site da 
Vunesp 
Taxa de inscrição: R$ 190

Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4 – PR, RS e SC) 
Cargo: Juiz substituto
Vagas: 16
Remuneração: R$ 23.997,19
Requisitos: Bacharelado em Direito e 
exercício de atividades jurídicas por pelo 
menos três anos
Inscrições: Até 6 de maio pelo site do TRF-4 
Taxa de inscrição: R$ 190

Quando advogado e cliente não 
chegam a um acordo sobre os hono-
rários, cabe à Justiça fixar o valor 
devido pelo serviço prestado. Na 
Itália, para ajudar os juízes e au-
mentar a previsibilidade, foi publi-
cado um decreto que fixa os valores 

para cada causa decidida pela Jus-
tiça. A quantia é estabelecida sem-
pre de olho no valor da causa e o juiz 
tem uma margem para transitar 
sobre os valores, podendo aumentá-
-los em até 100% em alguns casos e 
reduzir em, no máximo, 50%.

Caiu a diretiva europeia que 
obrigava as empresas de telefonia e 
os provedores de internet de man-
ter dados relativos a conversas e 
trocas de mensagens dos seus usuá-
rios. A Diretiva 2006/24/CE do Par-
lamento Europeu determinava que 
as empresas mantivessem registro 
de informações como números de 

telefone chamados por aquele usu-
ário e tempo de cada conversa. Em 
caso de suspeita de terrorismo, por 
exemplo, o governo podia requisitar 
esses dados. Na terça-feira (8/4), o 
Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia considerou que a obrigação 
é abusiva e viola a privacidade dos 
cidadãos europeus. 

A nova tabela prevê o valor dos honorários para casa fase pro-
cessual. Uma causa penal resolvida na Corte de Cassação tem como 
base o valor de 6 mil euros (R$ 18 mil) de honorários. Já apenas a 
análise de um caso trabalhista vale de 200 a 6,3 mil euros (de R$ 
610 a R$ 19 mil), se a disputa ultrapassar os 520 mil euros (R$ 1,5 
milhão). Clique aqui para ver a tabela completa.

Itália publica tabela de honorários
a serem fixados pelos juízes

Vigilância vetada

Pesos e medidas

Prisão só para 
crimes violentos

DIREITO PENAl

Concursos
Públicos

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. 
São Paulo – S. P.

CNJ apresenta recomendação
sobre apuração de tortura a
grupos pró-direitos humanos

Concurso para defensoria pública

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA



Direito
Imobiliário

Por Vercil Rodrigues.
Vercil Rodrigues, Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. 
Membro-Idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e autor do livro: “Breves Análises Jurídicas” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia. (73) 9134 5375, 8852 2006 e 3613 2545
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1- Recentemente entrou em vigor 
a norma de desempenho nº 15.575 da 
ABNT. Quais são as mudanças e os di-
reitos dos consumidores com a advin-
da nessa norma? Ataliba Freitas.

 Ataliba, com a Norma de Desem-
penho 15.575, da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas (ABNT), qual-
quer tipo de construção habitacional 
tem de seguir os padrões mínimos de 
qualidade para edificações, nos vá-
rios aspectos incluídos em uma obra, 
a exemplo do desempenho acústico, 
térmico e relacionado à iluminação. 
Além disso, o documento, que entrou 
em vigor no mês de julho passado, 
também estabelece a vida útil dos sis-
temas de uma edificação, como estru-
tura, paredes, revestimentos e pisos. 
Os consumidores terão mais seguran-
ça, essencialmente pelo maior emba-
samento nas reclamações a cerca dos 
empreendimentos, tendo, a partir daí, 
mais respaldo jurídico, já que a nor-
ma estabelece que todas as edificações 
tenham elevado padrão de qualidade.

Especialistas acreditam que essas 
mudanças visando aumentar o padrão 
de qualidade da construção trarão 
também um impacto no acréscimo nos 
preços entre 3% a 4% para que atinjam 
o nível intermediário da norma e de 6% 
a 7% nos que alcancem o nível superior 
da norma. Por exemplo: imóveis de 
baixo padrão serão mais afetados com 
acréscimo de preço, já que precisam se 
adequar ao mínimo de qualidade.

A Norma de Desempenho de Edi-
ficações (ABNT NBR 15.575) confere 
mais segurança a quem está compran-
do um imóvel ao estabelecer requisi-
tos mínimos de desempenho para os 
imóveis habitacionais, que devem ser 
atendidos pelas construtoras, servido 
de parâmetros para aferir a qualida-
de da construção. Assim, ela confere 
base técnica, que poderá nortear as 
reclamações feitas, também cobra que 
as construtoras ergam prédios com 
mais responsabilidade, priorizando 
conforto, segurança e durabilidade, 
necessários para a moradia. Com isso, 

a norma confere uma base técnica, 
que poderá nortear as reclamações 
feitas pelos consumidores acerca de 
qualquer problema na construção. Os 
parâmetros técnicos estabelecidos na 
norma permitirão mais claramente a 
qualidade dos empreendimentos que 
estão sendo edificados.

Com a advinda dessa norma da 
ABNT problemas entre construtores e 
consumidores serão evitados, por exem-
plo, às vezes acontece de ocorrer algu-
ma modificação no decorrer da obra, 
nos projetos apresentados aos clientes. 
Quando se compra um imóvel na plan-
ta, o consumidor, o consumidor acaba 
adquirindo-o através de um folder, ou 
de um imóvel decorado, que é lindo, 
atrativo. Mas na hora de entregar, nem 
sempre ocorre de receber o bem de ma-
neira que imaginou e, com isso, os con-
sumidores acabam frustrados. Alguns 
problemas frequentes, motivos de mui-
tas reclamações, por parte dos compra-
dores, dizem respeito à baixa qualidade 
dos materiais utilizados em pisos, pare-
des internas, coberturas, assim como ao 
desconforto acústico e térmico, detalhes 
estes que a NBR 15.575 se preocupou 
em estabelecer na norma.

A partir disso, o consumidor agora 
poderá reclamar na justiça com maior 
fundamentação. Ou seja, a NBR 
15.575 é um grande instrumento de 
direito do consumidor da construção 
civil, pois o Código Civil e o Código 
de Defesa do Consumidor dão força 
obrigatória às normas técnicas e es-
tabelecem consequências para o seu 
descumprimento. Então, o consumi-
dor que se sentir lesado pode recorrer 
ao Judiciário para que seja reparado 
pelos danos causados pelas irregula-
ridades e incongruências cometidas 
pelas construtoras, e ter seus direitos 
garantidos, bem como para obrigar a 
construtora a adequar o imóvel à re-
ferida norma, que estabelece critérios 
mínimos que devem ser atendidos 
pelo construtor na edificação e o des-
cumprimento de tais normas é vedado 
pelo Código de Defesa e Proteção do 
Consumidor (art. 39, VIII).

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

No dia 16 de abril o auditório da FTC 
(Faculdade de Tecnologia e Ciência) re-
ceberá a palestra “O papel do CNJ (Con-
selho Nacional de Justiça) no controle da 
Poder Judiciário e no combate a corrupção 
na justiça” da Ministra Eliana Calmon. O 
evento será às19 horas e está sendo orga-
nizado pela subseção itabunense da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) e a en-
trada custará 2 Kg de alimentos não pe-
recíveis, que serão doados ao Abrigo São 
Francisco e ao Abrigo Dr. Balduíno.

Conhecida por ser a primeira mulher 
a ocupar uma cadeira no STJ, a ministra 
Eliana Calmon se destaca pela sua atu-
ação firme e pela alta produção, já ten-
do superado cem mil processos julgados, 
entre decisões monocráticas e levadas a 
sessão de julgamento. Algumas de suas 
declarações polêmicas chegaram a gerar 
críticas como a do presidente do STJ entre 
setembro de 2010 e outubro de 2012, Ari 
Pargendler, quando Calmon afirmou ha-
ver “bandidos de toga” no Judiciário. En-
tre setembro de 2010 e setembro de 2012, 
a ministra Eliana Calmon atuou como 
Corregedora-Geral da Justiça do Conse-
lho Nacional de Justiça e declarou que “a 
imensa maioria dos 16 mil juízes do país 
é honesta, os bandidos são uma minoria”.

Há quase 90 anos o abrigo São Fran-
cisco atende idosos em situação de aban-
dono, assim como o abrigo Dr. Balduíno 
que acolhe mais de 80idosos, com as mais 
diversas carências. Como essas institui-
ções tem despesas que são diárias, elas 
sempre estão carecendo de doações. O in-
tuito da OAB-Itabuna é aliar de muitas 
de suas ações com a solidariedade e com 
isso fazer com que outros órgãos façam o 
mesmo.

O apresentador da TV Record Paulo 
Henrique Amorim deve indenizar por da-
nos morais o diretor de jornalismo da TV 
Globo, Ali Kamel, por tê-lo chamado de 

racista. A afirmação foi publicada no blog 
Conversa Afiada, de Amorim, em 2009. 
A condenação foi imposta pelo TJ/RJ e o 
STF manteve a decisão. 

Ministra Eliana Calmon 
faz palestra em Itabuna

Condenação

PALESTRA
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Ação Civil Pública
e a compra de armas

Ainda que estejamos vivendo em 
um país pacífico, longe de guerras e 
de “comoções intestinas” como o Es-
tado Novo de Getúlio Vargas, eufe-
misticamente, chamou a oposição ao 
seu governo, evidente que, sem em-
prestar maior importância às fanfar-
ronices de Hugo Chaves, compreen-
de-se que as Forças Armadas devem 
estar preparadas para eventualida-
des, mesmo frente às mais remotas 
possibilidades de conflito e isto só é 
possível dotando-se os corpos mili-
tares de meios adequados para uma 
ação honrosa em nome e em defesa 
da Nação. Considerando que o par-
que industrial brasileiro não dispõe 
de meios para fabricação de diversos 
dos equipamentos em uso no mundo, 
torna-se imperioso que sejam tais 
armamentos adquiridos no mercado 
internacional, de sorte que, frente à 
necessidade de equipar nossa Mari-
nha de Guerra com submarinos que 
apresentem ainda vida útil, o Brasil 
partiu em busca de países produto-
res, como a França e a Alemanha, 
concretamente. 

Ocorre que os preços oferecidos 
pelos dois países fabricantes, distan-
ciam-se em cerca de dez vezes mais!!! 
Estes fatos são reconhecidos pelo Mi-
nistério da Defesa, à frente o Minis-
tro Nelson Jobim, que explica que a 
diferença de preço se deve ao fato de 
que a França, (pais escolhido para a 
operação de compra embora com va-
lores extraordinariamente mais ca-
ros que os apresentados pelo outro 
concorrente), oferece um determina-
do “plus”, que tornaria mais atraente 
o negócio para o Brasil, mesmo sem 
uma explicação plausível e detalha-
da, inclusive, quanto aos valores, a 
respeito das vantagens acrescidas.  

Na realidade, pelo menos até o 
momento, a decisão do Ministro da 
Defesa é comprar pelo preço mais 
caro. E pronto! Parece-nos que não 
é este o comportamento legalmente 
adequado de lidar com o dinheiro pú-
blico, primeiro porque o povo precisa 
e merece uma explicação detalhada 
e juridicamente embasada para o 
pagamento de um valor que repre-
senta dez vezes mais do que a pro-
posta de um ouro licitante, que tem 
tradição como produtora de armas 
de guerra, notadamente de subma-
rinos, considerando-se que durante 
a Segunda Guerra e até pelo menos 
meados de 1943, a Alemanha produ-
zia um submarino a cada dezessete 
dias e até então afundou mais de mil 
navios aliados no período. Por tudo 
isso, apresenta-se curiosa a escolha 
inexplicada satisfatoriamente, rela-
tivamente à compra sem licitação, de 
aviões de combate à França, sem lici-
tação, e mais, quando outros países 
oferecem aparelhos mais modernos 
por melhores preços. 

Diante disso, surge a pergunta: e 
não é possível nenhuma explicação ofi-
cial? Não poderia ser feita nenhuma 
indagação a respeito? Se é possível, 
não foi feita; ninguém se mexeu, só a 

imprensa preocupou-se, como sempre.
Não interessa a as ninguém?, In-

teressa sim. Pelo menos aos demais 
poderes integrantes da República, 
cujos integrantes receber fortunas e 
elevadas mordomias exatamente para 
esses fins Pode, sim. e deve m sim.

Ademais atual Constituição Fede-
ral dotou o cidadão de direitos que se 
traduzem no uso das chamadas Ações 
Constitucionais, como a Ação Popu-
lar, a Ação Civil Pública - esta exis-
tente desde 1985, com a Lei7347/85, 
recepcionada pela Constituição de 
1988, de legitimidade do Ministé-
rio Público, que pode ser provocado 
pelo cidadão para sua propositura e 
mesmo usa-la em certos casos, legiti-
mando-se também certas associações 
dentro das condições estabelecidas 
-, e ainda do Habeas Data e da Ação 
pular, apenas para exemplificar.

No caso aqui enfocado, entende-
mos que é processualmente cabível 
a Ação Popular, sem dificuldades ou 
percalços a serem vencidos, desde 
que a Constituição Federal afirma no 
inciso LXXIII, do art. 5º, que “qual-
quer cidadão é parte legítima para 
propor ação popular que vise anular 
ato lesivo ao patrimônio público”.  De 
outra parte, também a Ação Civil pu-
blica assegura a vigilância contra a 
malversação da economia do erário e 
dos interesses públicos, da sociedade.  

Ora, como temos aí duas pro-
postas para a aquisição de produtos 
semelhantes, mas com preços que 
se desigualam em dez vezes mais, é 
justo e legal, que o provo, que está 
pagando, possa saber, mas saber com 
explicações claras e minudentes, as 
razões da preferência pelo preço mais 
caro. Como disse acima, a situação é, 
no mínimo curiosa. Surpreende.

Para satisfazer esse direito de 
saber como é gasto nosso rico di-
nheirinho, que no caso é um monte 
enorme de dinheiro, algumas pipas 
de dinheiro como se diz em Portu-
gal, dispõem os cidadãos brasileiros 
de mecanismos jurídicos eficientes. 
É só utiliza-los, mesmo que seja num 
processo preparatório cautelar para 
conhecer melhor como se processou a 
escolha e, em seguida, usar ou não, 
uma das ações disponíveis, se consi-
derar necessário após o procedimen-
to cautelar preparatório antecedente. 
Se assim o cidadão interessado dese-
jar saber as razões para pagar mais 
caro, gastar milhões a mais porque, 
e para que, com produtos obsoletos, 
antigos, deixando os mais eficientes 
e modernos e mais baratos pesquise. 
Quem sabe, poderá descobrir, como 
descobrirá de onde veio e para onde 
foram as fortunas do mensalão tal 
como  aquelas resultantes da rapina-
gem  ministerial.

 Meios jurídicos não faltam. Falta 
um Juízo Supremo.

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

A presidenta Dilma Rousseff sancio-
nou a lei que prevê o pagamento de mul-
ta de um salário mínimo, atualmente R$ 
724, caso o empregador não assine a Car-
teira de Trabalho do empregado domésti-
co. A Lei 12.964 foi publicada dia 9 no Di-
ário Oficial da União. A possibilidade de 
pagamento de multa em caso de infração 
passa a valer em agosto deste ano, 120 
dias após a publicação desta quarta-feira.

A nova legislação inclui um dispo-
sitivo que dispõe sobre a profissão de 
empregado doméstico, da década de 70. 
Segundo o artigo adicionado, as multas e 
os valores estabelecidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) para os 
demais trabalhadores passarão a valer 
também para os domésticos, caso o em-
pregador não anote na Carteira de Tra-
balho a data de admissão e a remunera-

ção do funcionário.
De acordo com a CLT, uma empresa 

– ou, no caso do trabalhador doméstico, 
o empregador – que não registrar em 
carteira a contratação terá de pagar um 
salário mínimo por funcionário não regis-
trado. A multa dobra caso haja reincidên-
cia. Contratação terá de pagar um salário 
mínimo por funcionário não registrado. A 
multa dobra caso haja reincidência.

Conforme entendimento da Justiça 
do Trabalho, um empregado doméstico 
tem de exercer atividades em determi-
nada residência pelo menos três vezes 
por semana para que seja estabelecido 
o vínculo empregatício e passem a valer 
as regras trabalhistas. Caso contrário, 
trata-se de diarista, em que não há obri-
gatoriedade de formalização por meio de 
Carteira de Trabalho.

Empregadores pagarão 
multa por não assinar 
carteira de doméstico

Em editorial, o jornal O Estado de S. 
Paulo destaca a aprovação pela Câmara 
dos Deputados, após cinco meses de vo-
tação, do novo Código de Processo Civil 
(CPC). Com mais de mil artigos, o proje-
to apresentado em 2009, nos cinco anos 
em que tramitou no Senado e na Câma-
ra, sofreu profundas modificações, muitas 
delas decorrentes de sugestões e pressões 
da magistratura, do Ministério Público, 
do governo, de entidades empresariais e 
de associações de procuradores. O jornal 
cita algumas das diversas alterações no 
projeto, como o incentivo às soluções ex-

trajudiciais, parâmetros para inclusão de 
sócios em execuções judiciais e a possibi-
lidade de os tribunais suspenderem ações 
com o mesmo fundamento, até chegar a 
um entendimento único sobre o caso, que 
passará a ser aplicado a todos os proces-
sos idênticos. Ao concluir, o jornal observa 
que a nova legislação ainda não tem data 
para entrar em vigor. “Como este é um ano 
eleitoral e as corporações derrotadas na 
Câmara já se mobilizam para reverter a 
situação, o projeto do novo CPC deve levar 
algum tempo para ser votado em caráter 
definitivo pelo Senado”.

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

(De uma petição, na comarca de São 
Jerônimo)

2) “O contestante nega ser o pai da 
criança, pois não chegou a ‘cometer’ a 
mãe do investigante. Mesmo tendo 
sido uma noite de orgias, com vários 
participantes, o investigado limitou-
-se a uma única cópula, com outra 
pessoa da roda, após o que ficou com o 
tiche murcho”.

(De uma contestação em ação de in-
vestigação de paternidade, numa Vara 
de Família em Porto Alegre)

3) “O réu jamais furtou-se ao rece-
bimento da citação. Ocorre que reside 
em um local onde tem várias casas com 
o mesmo número, uma espécie de apar-
tamento deitado”.

(De uma contestação, em processo 
na comarca de Pelotas, com o réu ten-
tando explicar que não se escondera do 

oficial de Justiça)
4) “A parte autora diz que no con-

trato de compra e venda estão presen-
tes o sujeito e o objeto, mas não aponta 
onde estará o predicado”.

(De uma contestação em ação revi-
sional)

5) “O de cujus deixou uma decuja e 
4 decujinhos…”.

(De uma petição de inventário em 
Sorocaba, SP)

6) “O pedestre não tinha idéia para 
onde ir, então eu atropelei”.

(De depoimento na Delegacia de 
Acidentes)

7) “Penhorei uma mesa de comer 
velha de quatro pés…”.

(Certidão lançada por um oficial de 
Justiça, em Passo Fundo, após efetuar 
uma penhora)

8) “… um crucifixo, em madeira, es-
tilo colonial, marca INRI – sem número 
de série…”.

(Descrição da penhora 
feita por um oficial 

de Justiça de Porto Alegre)
(autor desconhecido)

Pérolas do 
Judiciário

A proposta foi colocada em pauta 
a pedido dos integrantes da Subcomis-
são da Memória, Verdade e Justiça, que 
apoiam campanha da Anistia Internacio-
nal pela punição dos crimes do regime 
(1964-1985). O projeto segue agora para 
exame da CRE (Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional) e da CCJ 
(Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania) da Casa.

Conduzida pela senadora Ana Rita 
(PT-ES), presidente da CDH, a votação 
contou com a presença do presidente da 
Comissão Estadual da Verdade do Rio de 
Janeiro, Wadih Damous, e de represen-
tantes de entidades de direitos humanos.

Conforme o artigo 1º do projeto, “não 
se incluem entre os crimes conexos (de-
finidos pela Lei de Anistia) aqueles co-
metidos por agentes públicos, militares 
ou civis, contra pessoas que, de qualquer 
forma, se opunham ao regime de governo 
vigente no período por ela abrangido”.

Imposição - De acordo com Randol-
fe Rodrigues, o objetivo da proposta é 
superar o entendimento do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) no julgamento da 
ADPF 153 de que crimes como tortura, 
sequestro e homicídio cometidos duran-
te o regime militar sejam considerados 
conexos aos crimes políticos e, portanto, 
abrangidos pela Lei de Anistia. Para o 
senador, a lei aprovada em 1979 foi uma 
imposição do período da ditadura.

 “Aquela Lei não foi resultado da luta 
sonhada e desejada pelos exilados. Não 
existe pacto quando um dos lados está 
armado e o outro está desarmado. A Lei 
da Anistia foi uma imposição” disse o se-
nador, afirmando também que o projeto 
contribuirá para o resgate da memória e 
da verdade do país.

O único mérito da Lei da Anistia, se-
gundo o parlamentar, foi garantir o re-
torno dos exilados, contrários ao regime. 
Para Randolfe, adequar a Lei da Anistia 
à Constituição de 1988 e ao sistema in-

ternacional de direitos humanos é tarefa 
urgente do Poder Legislativo.

“Não pode haver ódio, mas não pode 
haver perdão. Não é uma lei para olhar 
para o passado, é uma lei para olhar para 
o futuro” disse Randolfe, afirmando ain-
da que a ditadura deixou uma estrutura 
conservadora no estado brasileiro, como o 
atual modelo das policiais militares.

Tratados internacionais - Em relató-
rio favorável à proposta, o senador João 
Capiberibe (PSB-AP) reforçou que o cri-
me de tortura é imprescritível, conforme 
tratados internacionais dos quais o Bra-
sil é signatário.

“Não houve na negociação da Anistia 
igualdade de posições entre a sociedade, 
refém de um regime repressivo, e seus 
carcereiros. A ditadura aproveitou-se da 
força de que ainda lhe restava para im-
por uma anistia que lhe desse cobertura 
a sua retirada de cena, assegurando a 
impunidade de seus agentes mais impie-
dosos”, disse.

Presidente da Subcomissão da Ver-
dade do Senado, Capiberibe participa 
da campanha promovida pela Anistia 
Internacional pedindo a revisão da Lei 
de Anistia. Desde o dia 1º de abril estão 
sendo coletadas assinaturas online a fa-
vor da revisão da norma. Segundo ele, a 
persistência dos embates ideológicos em 
torno dos fatos trágicos ocorridos durante 
a ditadura civil-militar impedem, de cer-
to modo, que aprendamos lições impor-
tantes sobre esse passado.

“E isso ocorre, em parte, porque mui-
tos torturadores ainda podem se apre-
sentar como defensores da ordem, e não 
como criminosos, pois jamais foram jul-
gados. Hoje, importa para o país e para 
toda a humanidade que os crimes contra 
os direitos humanos sejam punidos, para 
que a impunidade não estimule a sobre-
vivência da cultura da tortura e da ani-
quilação violenta dos adversários políti-
cos”, apontou Capiberibe.

Comissão do Senado aprova 
revisão da Lei de Anistia Em janeiro, reportagem do jornal 

Folha de S.Paulo afirmou que Dirceu 
teria falado de dentro do presídio com 
o secretário da Indústria, Comércio e 
Mineração da Bahia, James Correia. 
Em pedido ainda não analisado pelo 
Supremo, o MP pede que as operadoras 
de telefonia celular informem eventuais 
ligações telefônicas feitas da região ge-
ográfica da Papuda para a Bahia.  No 

documento, o Ministério Público apre-
sentou as coordenadas geográficas, com 
a latitude e a longitude, e argumentou 
que, como Dirceu e o secretário pode-
riam ter usado qualquer aparelho, não 
seria possível indicar um número espe-
cífico. A defesa de Dirceu juntou laudo 
assinado por geógrafo que afirma que a 
coordenada indicada pelo MP cai no Pa-
lácio do Planalto. 

A presidente Dilma Rousseff (foto)
vai anunciar no dia 23 de abril, durante 
evento com representantes de dezenas de 
países, em São Paulo, uma proposta de 
governança global da internet, seguindo 
o Marco Civil da Internet, aprovado pela 
Câmara dos Deputados no mês passado. 
O objetivo do governo brasileiro é en-
volver os demais países numa discussão 
para reduzir o peso dos governos na re-
gulação e governança da rede mundial. 
A iniciativa também deve dar maiores 
garantias à privacidade dos usuários. A 
proposta é uma resposta direta às ações 
de espionagem conduzidas pelos órgãos 
de inteligência norte-americanos contra 
vários presidentes, como Dilma e Angela 
Merkel (Alemanha), e empresas de diver-
sos países, inclusive Petrobrás. 

Em artigo publicado no jornal Fo-
lha de S.Paulo, as advogadas Roberta 
Benito Dias e Charlene Miwa Nagae 
afirma que o projeto do Marco Civil 
reforça a liberdade na internet ao 
prever que o provedor só exclua con-
teúdo de terceiros mediante ordem 
judicial. “A aprovação pela Câmara 

dos Deputados do Marco Civil da In-
ternet traz um alento para o nebuloso 
cenário que vem se formando na ju-
risprudência brasileira”, dizem. Para 
as autoras, não é legítimo atribuir ao 
provedor o papel de censor das ideias 
expressadas pelos usuários, sobretu-
do em um Estado democrático.

Coordenadas geográficas

Marco mundial

Liberdade na internet

Advogados públicos - Honorários
O texto do novo CPC (PL 8.046/10) 

aprovado pela Câmara autoriza o pa-
gamento de honorários para advoga-
dos públicos. Sobre o assunto o juiz 

Federal William Douglas afirma que, 
mantido o texto pelo Senado, teremos 
evolução legislativa favorável ao bom 
funcionamento do Estado brasileiro.

‘Não existe pacto quando um dos lados está armado 
e o outro está desarmado’, afirmou Randolfe (dir.)
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O benefício de Auxílio-Doença 
para os segurados da Previdência 
Social, esta previsto nos artigos 59 a 
63, da Lei n. 8.213 de 24 de Julho de 
1991, e é concedido ao trabalhador- 
segurado que se encontra impossibi-
litado de exercer a atividade profis-
sional que tem aptidão, em função 
de doença.

Os segurados que trabalham 
com carteira assinada, ou seja, os 
segurados obrigatórios inclusive os 
empregados domésticos, recebem 
diretamente do empregador os pri-
meiros quinze dias. Cabendo a Pre-
vidência Social o pagamento a partir 
do décimo sexto dia de afastamento. 
Já o contribuinte individual, entre 
eles, o empresário, o profissional 
liberal que trabalha por conta pró-
pria, recebem da Previdência Social 
o período integral do afastamento, a 
partir da data do requerimento ad-
ministrativo.

Para o segurado fazer jus ao be-
nefício de Auxílio-Doença, é exigido 
o cumprimento da carência, ou seja, 
ter contribuído no mínimo doze me-
ses, e ter uma enfermidade que im-
possibilite suas atividades laborais 
e habituais, que será avaliada pelo 
Perito Médico do INSS.

O artigo 151 da Lei n. 8.213 de 
1991, indica diversas doenças con-

sideradas de segregação, que não é 
exigido à carência, apenas a inscri-
ção na Previdência Social e a ma-
nutenção de qualidade de segurado. 
Essas doenças devem ser comprova-
das por laudos médico: tuberculose 
ativa; hanseníase; alienação mental; 
neoplasia maligna; cegueira; parali-
sia irreversível e incapacitante; car-
diopatia grave; doença de Parkin-
son; espondiloartrose anquilosante; 
nefropatia grave; doença de Paget; 
AIDS; e hepatopatia grave.

Quando a incapacidade laboral 
acontece por acidente do trabalho, 
ou originado de uma enfermidade 
que tem nexo com o trabalho, fará 
jus o segurado-trabalhador ao bene-
fício de Auxílio-Doença por Acidente 
do Trabalho.

O benefício de Auxílio-Doença 
é temporário, é devido pelo período 
em que o segurado estiver impos-
sibilitado de exercer a atividade 
profissional que tem aptidão, será 
cessado com recuperação da capaci-
dade e retornar ao trabalho, ou com 
a conversão em Aposentadoria por 
Invalidez ficando constatado que em 
função da doença, se encontra defi-
nitivamente incapacitado para qual-
quer atividade laborativa.

Importante destacar que a legis-
lação previdenciária, não define que 

tipo de doença pode ser concedido 
o Auxílio-Doença e outras que não 
podem, é devido para qualquer en-
fermidade, ou alteração patológica 
que impossibilite o segurado exercer 
suas atividades laborais e habituais, 
e que poderá gerar uma incapacida-
de parcial ou total.

O trabalhador que recebe o be-
nefício de auxílio-doença é obriga-
do a se submeter periodicamente a 
Perícia Médica pelo INSS, se ficar 
constatado que ainda se mantém 
incapacitado, o benefício é prorro-
gado, ficando constatado a existên-
cia de incapacidade parcial, ou seja, 
esta inapto para atividade que tem 
aptidão, mais poderá ser reabilitado 
em atividade diversa da que exercia, 
deverá participar do Programa de 
Reabilitação Profissional de Obri-
gação da Previdência Social e terá 
o benefício ativo até que se encontre 
reabilitado. E ficando constatado 
que a incapacidade é total, e estan-
do insusceptível de reabilitação, fará 
jus o segurado a Aposentadoria por 
Invalidez.

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

sultoria – Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

Direito
Previdenciário

Aprovada Súmula sobre
aposentadoria de servidor

O Supremo Tribunal 
Federal aprovou quarta-
-feira (9/4), por unanimi-
dade, a Súmula Vinculante 
33. O texto estabelece que, 
até a edição de lei comple-
mentar regulamentando a 
norma constitucional sobre 
a aposentadoria especial do 
servidor público, deverão 
ser seguidas as mesmas 
normas vigentes para os 
trabalhadores sujeitos ao 
Regime Geral de Previdên-
cia Social, como estipulado 
hoje na Constituição.

O verbete de súmula 
terá a seguinte redação: 
“Aplicam-se ao servidor 
público, no que couber, as 
regras do Regime Geral 
de Previdência Social so-

bre aposentadoria especial 
de que trata o artigo 40, 
parágrafo 4º, inciso III, da 
Constituição Federal, até 
edição de lei complementar 
específica”.

A redação foi propos-
ta pelo ministro Gilmar 
Mendes em 2009, em de-
corrência da quantidade 
de processos com pedidos 
semelhantes recebidos pelo 
STF nos últimos anos. Se-
gundo levantamento apre-
sentado pelo ministro Teori 
Zavascki durante a sessão, 
a corte recebeu 4.892 Man-
dados de Injunção (ação que 
pede a regulamentação de 
uma norma da Constitui-
ção) entre 2005 e 2013 es-
pecificamente sobre o tema.

SÚMULA

Auxílio-Doença


