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Leia na página 3

A Comissão de Educação da 
Câmara de Deputados aprovou, 
na quarta-feira (16/7), proposta 
que obriga as escolas brasileiras 
a realizarem campanha contra 
o bullying. Pelo texto aprovado, 
elas devem ser anuais, com dura-
ção de uma semana, na primeira 
quinzena de abril, em todos os es-
tabelecimentos de ensino funda-
mental e médio.

Comissão da Câmara aprova 
obrigatoriedade de campanha 

antibullying nas escolas

Senado aprova 
a inclusão do 
Supersimples 
na advocacia

Juiz da Bahia 
concede divórcio 
por liminar antes 

de ouvir uma 
das partes

IV Congresso Nacional de
Direito Homoafetivo e IV 

Congresso Baiano de Direito 
das Famílias e Sucessões

CONGRESSO

Retomadas 
das Obras
do Novo 
Fórum de 
Itabuna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
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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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1º Registro de Imóveis
Tabelião: José Carlos dos Santos Souza (Beca)
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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

Na celebração dos 20 anos de sua san-
ção, o Estatuto da Advocacia e da Ordem 
dos Advogados do Brasil permanece em 
profunda sintonia com a elevada missão 
que à advocacia foi honrosamente confia-
da pela Constituição Federal de 1988: as-
segurar a cidadania e efetivar os coman-
dos constitucionais.

Antes do seu advento, a conduta pro-
fissional dos advogados e a estrutura fun-
cional da OAB eram disciplinadas pela 
Lei 4.215, de 27 de abril de 1963. Embo-
ra conferisse um perfil mais autônomo e 
independente à instituição, antecipando 
seus deveres de defender a ordem jurídi-
ca e a Constituição da República, o Esta-
tuto de 1963 restringia toda e qualquer 
manifestação da Ordem que não versasse 
imediatamente sobre os interesses dos 
advogados. Não era explicitamente per-
mitido à entidade pronunciar-se sobre 
assuntos de dimensão política.

No processo de abertura política não 
só do Brasil, mas também da sua Ordem 
dos Advogados, as conferências nacionais 
dos advogados, com destaque à XII Confe-
rência, realizada no ano de 1988 em Porto 
Alegre, representaram um espaço autôno-
mo de reflexão sobre as questões referentes 
ao exercício da advocacia e às perspectivas 
do Direito brasileiro, bem como sobre a re-
lação entre o advogado e a realidade socio-
política em que deveria intervir.

Na esteira da promulgação da Cons-
tituição da República e da discussão acu-
mulada desde a V Conferência Nacional, 
de 1974, a referida Conferência de Porto 
Alegre voltou-se às questões próprias da 
advocacia, buscando reformular os ob-
jetivos da Ordem e redefinir o perfil do 
advogado. Os advogados deixaram clara 
a urgência em abrir amplas e novas pers-
pectivas para o exercício da autêntica 
cidadania, assegurada a todos pela nova 

ordem constitucional. Tratava-se de colo-
car em prática a expressão de San Tiago 
Dantas: “levar o Direito ao tecido das re-
lações sociais”.

Nesse momento de abertura, em que 
foi resguardado pelo texto constitucio-
nal um vasto conjunto de liberdades e 
garantias fundamentais e assegurada a 
imprescindibilidade do advogado à reali-
zação da Justiça, pautou-se a Ordem na 
função do advogado diante do processo de 
transformação social experimentado pela 
sociedade brasileira. Assim, a reforma do 
Estatuto colocou-se como medida priori-
tária à adequação da atuação da advoca-
cia aos objetivos da nova democracia, à 
realidade do país.

Foram quatro as orientações então 
construídas: o reposicionamento estatu-
tário da Ordem dos Advogados do Bra-
sil no contexto político-institucional, em 
contraponto ao Estatuto de 1963; a cla-

reza estatutária com relação à defesa 
dos direitos humanos; a advocacia como 
função essencial e indispensável à admi-
nistração da Justiça; maior destaque na 
defesa dos direitos dos advogados.

A influência de cada uma dessas ver-
tentes fez-se sentir no novo Estatuto que, 
completando agora duas décadas, repre-
senta texto de referência e afirmação do 
Estado Democrático de Direito. A leitura 
dos seus dispositivos evidencia uma pro-
fissão vocacionada aos grandes debates 
nacionais, pois o grau de civilidade de uma 
sociedade há de ser medido pela atenção 
por ela dispensada ao devido processo 
legal, à dignidade da pessoa humana e 
à ampla defesa. Nosso Estatuto indica o 
caminho da ética profissional e promove 
a contínua integração de uma advocacia 
comprometida com a paz social. 

Por Marcus Vinicius Furtado Coêlho.
Advogado e presidente nacional da OAB. Brasília – DF.

Os 20 anos do
Estatuto da Advocacia,
a profissão da liberdade

ARTIGO
Site: www.oab.org.br  

Embargos Infringentes
O fim dos Embargos Infringentes nas decisões 

do plenário do Supremo Tribunal Federal é ana-
lisado pela Câmara dos Deputados e já está sob 
fogo cerrado de juristas e advogados. O projeto de 
Lei 6.401/2013 é de autoria do deputado Fernando 
Francischini (SD-PR) e pretende colocar fim no re-
curso que criou polêmica durante o julgamento do 
mensalão pela corte máxima. 

Voto não tem preço. Voto tem conse-
quências! Este é o mote da Campanha de 
Combate à Corrupção Eleitoral, que será 
reeditada pelo Conselho Federal da OAB, 
juntamente com as seccionais da entida-
de, e a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB.

O presidente nacional da OAB, Marcus 
Vinicius Furtado Coêlho, e o secretário-

-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, 
reuniram-se na quarta-feira (16) para tra-
çar os planos de ação da campanha 9840, 
alusiva a Lei nº 9.840/99, que tornou crime 
a prática da compra de votos.

Marcus Vinicius ressaltou que a longa 
parceria entre OAB e CNBB já resultou 
em grandes conquistas para a sociedade 
brasileira, como, por exemplo, a Lei de Ini-

ciativa popular nº 135/2010 – Ficha Limpa, 
sancionada em 4 de junho de 2010, após 
conquistar o apoio de 1,3 milhão de assina-
turas para sua aprovação pelo Congresso 
Nacional. Ela terá sua primeira aplicação 
justamente neste ano.

Dom Leonardo reafirmou o engajamen-
to da CNBB, que atuará mobilizando mais 
de cinco mil igrejas em todo o país. Ele res-

salta que a campanha atende o anseio de 
toda a sociedade.

A reunião contou com a participa-
ção do vice-presidente da OAB Nacional, 
Claudio Lamachia, do secretário-geral 
adjunto, Claudio Stabile, do diretor-te-
soureiro, Antonio Oneildo Ferreira e do 
membro honorário vitalício da entidade 
Marcelo Lavenère.

OAB e CNBB reeditam campanha Voto não tem preço, voto tem consequência
CONSELHO NACIONAL DA OAB
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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.
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Quero parabenizar Dr. 
Vercil Rodrigues por dois 
fortes motivos: por produzir 
um jornal da qualidade do 
jornal Direitos, bem como 
pela sua esclarecedora co-
luna sobre Direito Imobiliá-
rio, que tem ajudado muitos 
profissionais desse segmen-
to e síndicos.

Maria Regina. Corretora 
Imobiliária. Vitória da Conquis-
ta – Bahia.

O jornal Direitos veio para ocupar e as-
sim o fez, de uma lacuna jornalística que fal-
tava ao Sul da Bahia, qual seja, atender um 
público mais exigente, que quer notícias com 
qualidade e sem politicagem. Parabéns Vercil 
Rodrigues, editor do Direitos por nos dar esse 
presente.
Lindoval Seixas. Professor Universitário. Ilhéus – 
Bahia. 

Parabenizamos a equipe do jornal Direitos pela edição de nº 65, pela qualidade 
inigualável e é digna de ser colecionada. Além das notícias e matérias jornalísticas 
do 1º caderno, traz no 2º caderno, articulistas que pensam e escrevem cada um a 
sua maneira, para o bem estar e deleite dos leitores de nossa região
Carla Lima. Estudante de Letras. Itabuna – Bahia.

A Justiça Eleitoral e o Minis-
tério Público Eleitoral (MPE) ini-
ciaram nesta quarta-feira uma de-
vassa nos centros sociais ligados a 
candidatos do estado. Em operação 
realizada a pedido do procurador 
regional eleitoral, Paulo Roberto 
Bérenger, e determinada pela juíza 
Daniela Barbosa, coordenadora es-
tadual de Fiscalização de Propagan-
da do Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio (TRE-RJ), fiscais do tribunal 
visitaram quatro centros sociais e 
fecharam três deles, em Duque de 

Caxias, na Baixada Fluminense. Os 
locais fiscalizados fazem parte de 
uma lista de cerca de 150 centros so-
ciais levantados pela Procuradoria 
Regional Eleitoral. Segundo a Pro-
curadoria, políticos não podem ser 
ligados a centros sociais mesmo fora 
do período eleitoral, pois o vínculo 
com o centro e os benefícios que ele 
ofereceria à população renderiam 
dividendos políticos em qualquer 
período. Os centros lacrados são li-
gados a dois vereadores e um candi-
dato a deputado estadual. 

Centros sociais

“Dizem que somos uma democracia. 
As nossas leis nos asseguram o sistema 

representativo. Mas sistema representativo 
quer dizer representação do povo no 
governo. Mas democracia quer dizer 

governo do povo pelo povo.” 

Rui Barbosa

abriu 35 vagas para Defensor Público. 
Destas, sete são de provimento imediato e 28 
para formação de cadastro reserva. Do total 
de vagas, 5% serão reservadas para deficien-
tes, 10% para negros e 3% para índios.

O subsídio mensal do Defensor Público 
Substituto é de R$ 15.958,13 (quinze mil 
novecentos e cinquenta e oito reais e treze 

centavos).  As inscrições poderão ser feitas 
até às 15h do dia 22 de julho.

O concurso será feito em cinco etapas, 
a primeira está marcada para o dia 23 de 
agosto e todas as fases serão realizadas em 
Campo Grande.

Para acessar o edital e mais informa-
ções no site da Vunesp: www.vunesp.com.br

O Tribunal de Justiça de São Paulo 
fará concurso para preencher 215 vagas 
para o cargo de juiz substituto. O salário 
inicial é de R$ 21.657,29. O edital foi publi-
cado na sexta-feira (13/6). Os interessados 
poderão se inscrever de 23 de junho até 25 
de julho pelo site da Vunesp: www.vunesp.
com.br A taxa é de R$ 216,57.

Para concorrer é necessário ser bacha-
rel em Direito e ter pelo menos três anos de 
atividades jurídicas. O candidato também 
não deve ter antecedentes criminais, não 
ter sofrido penalidades no exercício de car-
go público, advocacia ou atividades profis-
sionais, além de outras exigências. A prova 
objetiva está prevista para 14 de setembro. 

A preocupação de antecipar a “feli-
cidade afetiva” de um casal em litígio 
fez um juiz de Salvador reconhecer o di-
vórcio em decisão liminar. O juiz Alber-
to Raimundo Gomes dos Santos, da 6ª 
Vara de Família, atendeu pedido ante-
cipado feito pelo marido e deu prazo de 
15 dias para que a outra parte contes-
tasse a medida. Depois do período aber-
to para o recurso, deverá ser expedido 
mandado ao cartório de registro civil 
para reconhecimento oficial do divórcio.

O processo foi distribuído em no-
vembro de 2013, e a decisão foi pro-
ferida no fim de junho. Para Santos, 
a decretação do divórcio não ofende o 
princípio do contraditório, “tendo em 
vista que manter-se casado é matéria 
apenas de Direito”. Segundo ele, ambos 
poderiam ser liberados “para realização 
da felicidade afetiva”, o que não impede 
a mulher de continuar discutindo pon-
tos da separação nos próprios autos.

A antecipação da tutela logo no iní-
cio do processo não envolveu questões 
sobre a partilha de bens. O juiz enten-
deu como premissa para o divórcio “a 
necessidade da realização da vida afe-
tiva dos cônjuges, uma vez declarada 
a incapacidade de reestruturação da 

sociedade conjugal”. Ele apontou que a 
Emenda Constitucional 66/2010 “extir-
pou do ordenamento jurídico o debate 
sobre a culpa no rompimento” e que a 
Súmula 197 do Superior Tribunal de 
Justiça permite a concessão de divórcio 
direto sem que haja prévia partilha.

Na liminar, Santos citou ainda pre-
cedente de 2012, quando a juíza Fran-
cisca Cristiane Cordeiros também usou 
uma liminar para extinguir vínculo 
matrimonial em um processo na Vara 
Cível de Alagoinhas, no interior do es-
tado.

Fim do afeto - Para o juiz Pablo Stol-
ze Gagliano, professor de Direito Civil 
da Universidade Federal da Bahia, é 
papel da Justiça buscar caminhos le-
gais para promover de forma mais rá-
pida a felicidade das pessoas. “Não há 
sentido em manter matrimonialmente 
unido um casal cujo afeto ruiu, enquan-
to se discutem os efeitos paralelos ou 
colaterais do casamento. Com a decisão 
do juiz da 6ª Vara de Família, não ha-
vendo recurso pendente, qualquer das 
partes já pode se casar novamente, pois 
o divórcio é uma medida dissolutória 
do vínculo matrimonial válido”, afirma. 
(Ascom TJBA.)

DECISÕES

Juiz da Bahia concede
divórcio por liminar antes 
de ouvir uma das partes

A Defensoria Pública do Estado do 
Mato Grosso do Sul abre vagas 

Tribunal de Justiça de São Paulo abre 
concurso para juízes substitutos

Frases do mês

CONCURSOS JURÍDICOS

www.jornaldireitos.com   |  E-mail: Vercil5@hotmail.com 

73.3613-2545 | 9134-5375
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As regras para concessão do benefício 
de Aposentadoria por Idade aos segurados 
do Regime Geral de Previdência Social es-
tão regulamentadas nos artigos 48 a 51, 
da Lei nº. 8.213 de 24 de Julho de 1991 
e artigos 51 a 55, do Decreto nº. 3.048 de 
06 de Maio de 1999, tendo como requisitos 
indispensáveis o fator etário e carência.

Com referência a idade fará jus a este 
benefício os segurados / trabalhadores 
urbanos do sexo masculino a partir de 65 
(sessenta e cinco) anos e do sexo feminino 
a partir de 60 (sessenta) anos, e os tra-
balhadores rurais ou pequenos produto-
res em regime de economia familiar, na 
condição de segurado especial, 60 (sessen-
ta) anos homem, e 55 (cinquenta e cinco) 
anos mulher.

Sobre a carência os segurados urbanos 
filiados inscritos na Previdência Social a 
partir de 25 de Julho de 1991, precisam 
comprovar 180 (cento e oitenta) contribui-
ções mensais, equivalente a 15 (quinze) 

anos de contribuições, e os segurados ins-
critos até 24 de Julho de 1991, devem com-
provar o número de contribuições contidas 
na tabela do artigo 142, da Lei n. 8.213 de 
1991, levando-se em conta o ano em que o 
segurado atingiu a idade mínima, aplican-
do-se também estas regras ao trabalhador 
rural, que será exigida a comprovação de 
atividade rural no mesmo número de me-
ses constantes na tabela, renda mensal 
equivalente a um salário mínimo.

A perda da qualidade de segurado não 
será considerada para concessão da Apo-
sentadoria por Idade, por força da Lei nº. 
10.666, de 08 de Maio de 2003, e do artigo 
30, da Lei nº. 10.741, de 01 de Outubro de 
2003, também conhecido como Estatuto 
do Idoso: “a perda da condição de segura-
do não será considerada para a concessão 
da aposentadoria por idade, desde que a 
pessoa conte com, no mínimo, o tempo de 
contribuição correspondente ao exigido 
para efeito de carência na data do reque-

marcosconrado653@hotmail.com

Direito
Previdenciário

Aposentadoria por idade

www.jornaldireitos.com.br
E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Direitos
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rimento administrativo”.
Com a publicação da Lei nº. 11.718, de 

23 de Junho de 2008, criou-se uma nova 
modalidade de aposentadoria em nosso 
ordenamento jurídico, que é a Aposenta-
doria por Idade Híbrida. Fará jus a este 
benefício o segurado da Previdência So-
cial que apresenta períodos laborais em 
atividade urbana e rural.

A Lei nº. 11.718/2008 deu a se-
guinte redação aos parágrafos 3º e 
4º, do artigo 48, da Lei nº. 8.213 de 
24 de Julho de 1991:

Art. 48. (....)
§ 3º - Os trabalhadores rurais de 

que trata o § 1º deste artigo que não 
atendam ao disposto no § 2º des-
te artigo, mas que satisfaçam essa 
condição, se forem considerados 
períodos de contribuição sob outras 
categorias do segurado, farão jus ao 
benefício ao completar 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade, se homem, e 60 
(sessenta) anos, se mulher.

§ 4º - Para efeito do § 3º deste 
artigo, o cálculo da renda mensal 
do benefício será apurado de acordo 
com o disposto no inciso II do caput 
do art. 29 desta Lei, considerando-
-se como salário-de-contribuição 
mensal do período como segurado 

especial o limite de salário de con-
tribuição da Previdência Social. 

Na prática, significa que após a publi-
cação da citada Lei nº. 11.718 de 2008 foi 
permitido ao segurado mesclar períodos de 
atividade rural e urbana, visando à con-
cessão da aposentadoria por idade, possi-
bilitando, assim, a estes segurados imple-
mentar a carência mínima necessária para 
fazer jus a este tipo de aposentadoria.

Esta nova Lei corrigiu-se uma injus-
tiça ao segurado que deixou de exercer a 
atividade rural e não preencheu os requi-
sitos para aposentadoria por idade rural, 
podendo utilizar-se se uma possível ativi-
dade laborativa realizada no meio urba-
no, para completar o requisito carência, e 
contando com o fator etário de 65 (sessen-
ta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) 
anos, se mulher, para ter direito a Apo-
sentadoria por Idade.

No próximo número estaremos fazen-
do uma análise da Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, de acordo com a 
legislação previdenciária vigente.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Membro da Academia de Letras Jurídi-
cas do Sul da Bahia (ALJUSBA), Especialista em Di-
reito Previdenciário e Diretor Fundador da Marcos 

Conrado – Advocacia & Consultoria. 
Itabuna – Bahia.



A Comissão Especial da Diversi-
dade Sexual da OAB promoverá, em 
Salvador (BA), de 25 a 27 de setembro 
de 2014, o IV Congresso Nacional de 
Direito Homoafetivo. Paralelamente, 
também será realizado o IV Congresso 
Baiano de Direito das Famílias e Su-
cessões. Os dois eventos têm promoção 
conjunta da OAB Bahia e do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IB-
DFAM).

O IV Congresso Nacional de Direito 
Homoafetivo terá como tema “A pleni-
tude de amar”, sobre o qual falará, na 
abertura, o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Ayres Britto. O 
encerramento será marcado pela pales-
tra da presidenta da Comissão Especial 
da Diversidade Sexual da OAB, Maria 
Berenice Dias, que abordará “Os Novos 
Rumos do Direito Homoafetivo”.

Estão confirmados os palestrantes 
Cristiano Chaves de Farias, Luciano 
Figueiredo, Roberto Figueiredo, Teresa 
Rodrigues Vieira, Rodolfo Pamplona e 
o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-
-RJ). Na oportunidade, ocorrerá a reu-
nião ordinária da Comissão Nacional 

e reunião do Colégio dos Presidentes, 
quando será escolhida a sede do próxi-
mo congresso.

Para Maria Berenice Dias, é gra-
tificante ver o evento ganhando maio-
res proporções a cada ano. “O primeiro 
congresso ocorreu no Rio de Janeiro, 
o segundo em Recife (PE) e o terceiro 
em Vitória (ES). Como os avanços dos 
direitos da população LGBTI vem ocor-
rendo pela via judicial, é indispensável 
capacitar profissionais do direito para 
atuarem nesta área. Em face da omis-
são do legislador, a responsabilidade é 
dos advogados de encaminhar o projeto 
do Estatuto da Diversidade Sexual por 
Iniciativa popular”, adianta a presiden-
te da Comissão.  

Temário - Serão abordados, entre 
outros, os  temas: O Direito ao Esqueci-
mento na Transexualidade;  Cidadania 
Sexual e Laicidade;  Despatologização 
da Identidade Trans; Aspectos Médicos 
e Jurídicos do Intersexo. Informações 
podem ser solicitadas pelo email de 
Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 
albertorgsantos@hotmail.com, um dos 
organizadores do evento. 
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Direito Civil
1 - Pedro, menor impúbere, e sem o 

consentimento de seu represen-
tante legal, celebrou contrato de 
mútuo com Marcos, tendo este lhe 
entregue a quantia de R$400,00, a 
fim de que pudesse comprar uma 
bicicleta.

A respeito desse caso, assinale a afir-
mativa incorreta.

a) O mútuo poderá ser reavido somente 
se o representante legal de Pedro ra-
tificar o contrato.

b) Se o contrato tivesse por fim suprir 
despesas com a própria manutenção, 
o mútuo poderia ser reavido, ainda 
que ausente ao ato o representante 
legal de Pedro.

c) Se Pedro tiver bens obtidos com o seu 
trabalho, o mútuo poderá ser reavido, 
ainda que contraído sem o consenti-
mento do seu representante legal.

d) O mútuo também poderia ser reavido 
caso Pedro tivesse obtido o emprésti-
mo maliciosamente

2 - A transmissibilidade de obriga-
ções pode ser realizada por meio 
do ato denominado cessão, por 
meio da qual o credor transfere 
seus direitos na relação obriga-
cional a outrem, fazendo surgir 
as figuras jurídicas do cedente e 
do cessionário. Constituída essa 
nova relação obrigacional, é cor-
reto afirmar que:

a) os acessórios da obrigação principal 
são abrangidos na cessão de crédito, 
salvo disposição em contrário.

b) o cedente responde pela solvência do 
devedor, não se admitindo disposição 
em contrário.

c) a transmissão de um crédito que não 
tenha sido celebrada única e exclusi-
vamente por instrumento público é 
ineficaz em relação a terceiros.

d) o devedor não pode opor ao cessioná-
rio as exceções que tinha contra o ce-
dente no momento em que veio a ter 
conhecimento da cessão.

3 - Lúcia, pessoa doente, idosa, com 
baixo grau de escolaridade, foi 
obrigada a celebrar contrato 
particular de assunção de dívi-
da com o Banco FDC S.A., reco-
nhecendo e confessando dívidas 
firmadas pelo seu marido, esse 
já falecido, e que não deixara 
bens ou patrimônio a inventa-
riar. O gerente do banco ame-
açou Lúcia de não efetuar o 
pagamento da pensão deixada 
pelo seu falecido marido, caso 
não fosse assinado o contrato de 
assunção de dívida.

Considerando a hipótese acima e as 
regras de Direito Civil, assinale a 
afirmativa correta. 

a) O contrato particular de assunção de 
dívida assinado por Lúcia é anulável 
por erro substancial, pois Lúcia ma-
nifestou sua vontade de forma distor-
cida da realidade, por entendimento 
equivocado do negócio praticado.

b) O ato negocial celebrado entre Lúcia 

e o Banco FDC S.A. é anulável por 
vício de consentimento, em razão de 
conduta dolosa praticada pelo banco, 
que ardilosamente falseou a realida-
de e forjou uma situação inexistente, 
induzindo Lúcia à prática do ato.

c) O instrumento particular firmado 
entre Lúcia e o Banco FDC S.A. pode 
ser anulado sob fundamento de lesão, 
uma vez que Lúcia assumiu obriga-
ção excessiva sobre premente neces-
sidade.

d) O negócio jurídico celebrado entre 
Lúcia e o Banco FDC S.A. é anulável 
pelo vício da coação, uma vez que a 
ameaça praticada pelo banco foi imi-
nente e atual, grave, séria e determi-
nante para a celebração da avença.

4 - Felipe, atrasado para um com-
promisso profissional, guia seu 
veículo particular de passeio aci-
ma da velocidade permitida e, fa-
lando ao celular, desatento, não 
observa a sinalização de trânsito 
para redução da velocidade em 
razão da proximidade da creche 
Arca de Noé. Pedro, divorciado, 
pai de Júlia e Bruno, com cinco 
e sete anos de idade respectiva-
mente, alunos da creche, atra-
vessava a faixa de pedestres para 
buscar os filhos, quando é atrope-
lado pelo carro de Felipe. Pedro 
fica gravemente ferido e vem a 
falecer, em decorrência das le-
sões, um mês depois. Maria, mãe 
de Júlia e Bruno, agora privados 
do sustento antes pago pelo geni-
tor falecido, ajuíza demanda re-
paratória em face de Felipe, que 
está sendo processado no âmbito 
criminal por homicídio culposo 
no trânsito.

Com base no caso em questão, assi-
nale a opção correta.

a) Felipe indenizará as despesas com-
provadamente gastas com o mês de 
internação para tratamento de Pe-
dro, alimentos indenizatórios a Júlia 
e Bruno tendo em conta a duração 
provável da vida do genitor, sem ex-
cluir outras reparações, a exemplo 
das despesas com sepultamento e 
luto da família.

b) Felipe deverá indenizar as despesas 
efetuadas com a tentativa de restabe-
lecimento da saúde de Pedro, sendo 
incabível a pretensão de alimentos 
para seus filhos, diante de ausência 
de previsão legal.

c) Felipe fora absolvido por falta de 
provas do delito de trânsito na es-
fera criminal e, como a responsa-
bilidade civil e a criminal não são 
independentes, essa sentença fará 
coisa julgada no cível, inviabilizando 
a pretensão reparatória proposta por 
Maria.

d) Felipe, como a legislação civil prevê 
em caso de homicídio, deve arcar com 
as despesas do tratamento da víti-
ma, seu funeral, luto da família, bem 
como dos alimentos aos dependen-
tes enquanto viverem, excluindo-se 
quaisquer outras reparações.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE JUNHO DE 2014. 1-B; 2- D; 3- C E 4- A.

IV Congresso Nacional de
Direito Homoafetivo e IV 

Congresso Baiano de Direito 
das Famílias e Sucessões

32 - Sempre que compareceres à 
audiência ou Tribunal para partici-
par de atos processuais, faze-o com o 
pleno conhecimento da causa patroci-
nada e do direito a ser defendido.

33 - Advogados novos, recém ins-
critos na OAB, comumente assumem 
e introjetam as comoções e os interes-
ses dos clientes como se fossem seus, 
com ele se confundindo, esquecendo 
de que é apenas seu procurador, con-
tratado para defendê-los.

34 - Sem prejuízo do espírito crí-
tico, da firmeza e vigor da exposição 
dos fatos e das medidas judiciais a 
serem tomadas, manda a ética que o 
jovem advogado seja reverente com o 
magistrado e a ele se refira, tal como 
ao patrono da parte contrária, em ter-
mos urbanos, abstendo-se de alusões 
pessoais a um e outro, salvo as de ca-

ráter respeitoso e elogioso.

35 - Profissional principiante, 
procura ter cuidado, tato, habilidade 
em seus contatos com o juiz, no de-
sempenho de teu ofício. Mesmo que o 
advogado mantenha relações pesso-
ais ou familiares com o magistrado, 
ainda que tenha sido colega ou amigo 
de bancos acadêmicos, se encontrem 
com freqüência em reuniões sociais, 
em audiências. Mas, sob pena de cau-
sar constrangimento, dar ensejo a 
maledicência e ser mal interpretado, 
não queira se mostrar intimo do jul-
gador, este certamente, não quererá 
deixar transparecer que sofre, em sua 
conduta e decisões, influência de sua 
amizade.

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim

Réu por improbidade
O ex-prefeito Gilberto Kassab 

(PSD), candidato ao Senado na cha-
pa de Paulo Skaf (PMDB), virou réu 
em ação civil pública por ato de im-
probidade. Kassab é acusado pelo 
Ministério Público estadual por de 
ter autorizado, em dezembro de 
2012, protocolo de intenções para 
contratação sem licitação da IMX 

Esporte e Entretenimento Ltda. 
para o evento UFC Brasil ao custo 
de R$ 2,5 milhões. A ação foi aber-
ta pela juíza Alexandra Fuchs de 
Araújo, da 6ª Vara da Fazenda Pú-
blica. O prefeito alega que cumpriu 
todos os requisitos legais para con-
tratações públicas. As informações 
são jornal O Estado de S.Paulo.

CONGRESSO
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Em uma noite histórica para a advo-
cacia, o Senado Federal aprovou por una-
nimidade na quarta-feira (16) a inclusão 
da atividade no Supersimples, sistema 
de tributação simplificado para micros e 
pequenas pessoas jurídicas. Os senado-
res aprovaram o projeto da Câmara dos 
Deputados, que inclui as atividades ad-
vocatícias na Tabela IV do regime. Desta 
forma, os advogados que ganham até R$ 
180 mil por ano pagarão uma tributação 
da ordem de 4,5%.

O presidente do Senado Federal, 
Renan Calheiros, saudou a presença da 
diretoria da OAB Nacional durante a 
votação do projeto do Supersimples Na-
cional. “É uma honra muito grande ter 
o presidente da OAB, Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho, aqui no Senado Fede-
ral no momento em que cumprimos esse 
fundamental compromisso com os advo-
gados do Brasil”, afirmou o parlamentar. 
O ministro Afif Domingos, da Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa, também 
apoiou a inclusão da advocacia no Super-
simples e acompanhou a votação desta 
quarta-feira.

“É uma grande conquista para a advo-
cacia brasileira. Significa a utilização da 
força e da respeitabilidade institucional 
da OAB em favor dos advogados que mais 
necessitam, os que constituem pequenas 
sociedades jurídicas, o jovem advogado, 
com menor estrutura, que precisam de um 
tratamento especial por parte do Estado 
Brasileiro. Essa vitória é fruto da união da 
advocacia e do trabalho de todos os presi-
dentes de Seccionais da OAB”, afirmou o 
presidente do Conselho Federal da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

“A atual gestão da OAB Nacional as-
sumiu, desde o primeiro dia do mandato, 
o compromisso de aprovar ainda na nosso 
mandato o Supersimples. Estamos muito 
satisfeitos e honrados de poder entregar 
ainda na metade da gestão esta matéria. 
Vamos agora apelar à sensibilidade da pre-
sidente da República para que haja sanção 
integral do projeto como aprovado pelo 
Congresso”, continuou Marcus Vinicius.

Para o vice-presidente, Claudio La-
machia, a aprovação do projeto faz justiça 
com a classe dos advogados, por sua im-
portância frente à sociedade brasileira. 
“O advogado é indispensável à adminis-
tração da Justiça e exerce um verdadeiro 
múnus público. Hoje, com essa aprova-
ção, se reconhece a importância do papel 
da advocacia. A aprovação deste projeto 
tanto na Câmara quanto no Senado é 
uma demonstração clara da articulação 
de todos os 27 presidentes de Seccionais, 
da diretoria do CFOAB e conselheiros 
federais, trabalhando todos unidos pela 
aprovação do Simples para os advogados, 
uma luta de muitos anos”, disse.

O diretor tesoureiro do CFOAB, An-
tonio Oneildo Ferreira, vê a inclusão da 
advocacia no Supersimples como um ato 
que fortalece a classe, pois permitirá a 
presença dela na atividade formal. “O 
sistema permitirá a formalização de em-
presa, o recolhimento de encargos, o aces-
so a crédito e a uma série de mecanismos 
de apoio e incentivo que só são possíveis 
através da pessoa jurídica. O Supersim-
ples possibilitará, com pouco custo, ao ad-
vogado constituir sua empresa e dar fun-
cionalidade e acesso a esses benefícios. É 
uma grande conquista para fortalecer e 
defender os interesses da classe, possibi-
litando uma advocacia mais estruturada 
e preparada para a defesa da cidadania e 
o fortalecimento da democracia”, afirmou 
no plenário do Senado.

Para Cláudio Stábile Ribeiro, secre-
tário-geral adjunto, a aprovação do Su-
persimples só foi possível graças a uma 
mobilização de toda a advocacia. “É uma 
vitória coletiva do sistema OAB. Esse pro-
jeto permitirá que o advogado consiga tra-
balhar sem a elevada carga tributária que 
até agora estava sujeito. As alíquotas fa-
voráveis permitirão a inclusão do advoga-
do iniciante no mercado de trabalho, com 
condições de se estabilizar e consolidar. 
É um projeto de inclusão, porque muitos 
advogados que não estão na formalidade 
poderão se regularizar e contribuir com o 
país de uma forma justa”, destacou.

Está nas mãos do STF (Supremo 
Tribunal Federal) a decisão final a res-
peito da obrigatoriedade de as Forças 
Armadas oferecerem uma alternativa 
ao serviço militar obrigatório. Um en-
tendimento do MPF (Ministério Públi-
co Federal) defende que a medida pode 
valer para cidadãos que alegarem estar 
impedidos de cumprir a atividade por 
conta de convicções religiosas ou políti-
co-filosóficas.

O STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça) admitiu recurso extraordinário 
apresentado pelo MPF para enviar a 
questão para análise dos ministros do 
Supremo.

O princípio defendido pelo MPF, co-
nhecido como “imperativo de consciên-
cia”, é garantido pelo artigo 143, § 1º, 
da Constituição Federal, mas nunca foi 
implementado pelas Forças Armadas.

O pedido teve origem em uma ação 
civil pública proposta em 2008 em San-
ta Maria, no Rio Grande do Sul, pelo 
MPF e pelo Ministério Público Militar 
para que as Forças Armadas fossem 
obrigadas a comunicar sobre a possibi-
lidade de os cidadãos poderem se alegar 
impedidos de prestar serviços estrita-
mente militares no momento do alista-
mento, com o posterior oferecimento de 
prestação de serviço alternativo.

Apesar dos pedidos serem negados 
em primeira instância, o TRF-4 (Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região) deu 
provimento parcial para que as Forças 
Armadas inserissem, no prazo de três 
anos, o direito à “escusa de consciên-
cia” nas campanhas publicitárias e nos 
formulários de alistamento, além da 
implementação do serviço militar alter-
nativo.

A União recorreu contra a senten-
ça do TRF-4 e a 1.ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, por sua vez, deu 
provimento ao recurso especial por en-
tender que a implementação do serviço 
militar alternativo não é comprovada-
mente necessária, pois os cidadãos que 
alegam imperativo de consciência são 
dispensados por excesso de contingente.

No recurso extraordinário, o sub-
procurador-geral da República José 
Elaeres Teixeira argumenta que a de-
cisão do STJ negou vigência ao artigo 
143, § 1º, da Constituição Federal, que 
trata do serviço alternativo. Segundo 
o subprocurador, “a implementação do 
serviço militar alternativo constitui 
obrigação das Forças Armadas, e não 
faculdade”, pois não seria possível co-
gitar a uma suposta “conveniência” no 
cumprimento de uma determinação ex-
pressa da Constituição.

Senado aprova a inclusão do 
Supersimples na advocacia

Forças Armadas
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Black blocks

Alberto Youssef

José Roberto Arruda

Advogados, juristas e ativistas estão 
colhendo assinaturas para um manifesto 
que aponta uma série de ilegalidades no in-
quérito aberto no Departamento Estadual 
de Investigações Criminais (Deic), da Polí-

cia Civil, para identificar e punir os autores 
de atos de vandalismo em protestos, os cha-
mados black blocks. O advogado Alexandre 
Pacheco Martins diz que o manifesto será 
enviado ao Superior Tribunal de Justiça. 

A Justiça Federal decretou nova 
prisão preventiva do doleiro Alberto 
Youssef, alvo da operação lava jato, 
desta vez por lavagem de dinheiro de 
R$ 1,16 milhão do mensalão. A decisão 
foi tomada pelo juiz Fernando Moro, da 
Justiça Federal em Curitiba. Youssef 
está sob custódia desde março, quando 
a Justiça expediu uma primeira ordem 
de prisão contra ele. O juiz também de-

cretou a prisão do doleiro Carlos Habib 
Chater, o “Zezé”, e de mais dois envol-
vidos na trama de lavagem de dinheiro 
do mensalão, Carlos Alberto Pereira 
da Costa e Ediel Viana da Silva. Se-
gundo denúncia do Ministério Público 
Federal os acusados teriam lavado “re-
cursos criminosos” de titularidade do 
ex-deputado federal José Janene, líder 
do PP Câmara na época do mensalão. 

A Procuradoria Regional Eleito-
ral do Distrito Federal concluiu que 
o ex-governador José Roberto Arru-
da (PR) é ficha-suja e questionou na 
quarta-feira (16/7) sua candidatura ao 
governo do Distrito Federal. A decisão 
caberá ao Tribunal Regional Eleitoral 

do DF. Arruda foi condenado em pri-
meira e segunda instância pela par-
ticipação no esquema conhecido como 
mensalão do DEM. Como a decisão foi 
em segunda instância, a Procurado-
ria entendeu que Arruda não poderia 
concorrer. 

Constituição determina que sejam oferecidas atividades
alternativas ao serviço estritamente militar

Diretoria do Conselho Federal da OAB com os senadores Eduardo Braga e Ana Amélia 
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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” 
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1- Acabei de assumir como síndi-
co de meu prédio e uma das coisas 
que percebi ao longo dos últimos 
anos foi um gasto excessivo com de-
terminadas contas que eu julgava 
ser menos importante em detrimen-
to de outras mais urgentes e neces-
sárias. Como evitar esses mesmo er-
ros? Rita Maria.

Rita, a palavra chave é planejamento. 
Ano novo, orçamento novo. Com a entra-
da do novo ano, síndicos de prédios e con-
domínios e administradores dessa área se 
desdobram em cálculos em uma tentativa 
de diminuir os gastos com o orçamento.

Segundo o presidente da Associação 
Baiana das Administradoras de Imóveis 
e Condomínios (Abai), Manuel Teixeira: 
O ideal, contudo, não é se planejar ape-
nas para o ano vindouro. Para se fazer 
um orçamento bem planejado, é impor-
tante que se pense, pelos menos, nos gas-
tos e reformas dos próximos três anos, 
ainda que a gestão do síndico só tenha a 
duração de dois anos, como a maioria das 
convenções definam.

Ainda segundo Manuel Teixeira, a 
maioria dos síndicos e administradores 
condominiais, no entanto, costuma se 
organizar para o ano seguinte e alguns 
nem mesmo se organizam, o que pode 
comprometer a otimização dos custos. 
É importante estabelecer metas para os 
outros anos, como, por exemplo, se pre-
parar para mudar o piso e a pintura em 
2015 e o espaço gourmet para 2016, e, 
mesmo com essas despesas, arcar com os 
gastos extras que podem surgir.

A dica maior é fazer um fundo reser-
va, para não comprometer o orçamento 
e evitar surpreender os condôminos com 
cobrança de taxas altas para dar conta 
de eventuais problemas, mesmo porque 
cada um já fez o seu planejamento indivi-

dual para aquele ano, ou até mesmo para 
os próximos anos.

Outra dica importante é fazer não ape-
nas o planejamento do orçamento, como 
também de todo o condomínio, como pre-
ver a vida útil dos aparelhos. Além disso, 
é preciso também levar em consideração 
a idade do prédio. O orçamento do prédio 
novo é um; o de cinco anos é outro; e de 
vinte é outro. É preciso entender que não 
pode ser o mesmo, pois cada um guarda 
características peculiares.

Quando do planejamento é preciso de-
tectar qual a despesa mais alta do condo-
mínio e se perguntar o que pode ser feito 
para reduzi-la. Mas existem gastos que 
acabam sendo comum em todos os condo-
mínios, como a conta de energia elétrica, 
da água e os gastos com a manutenção de 
aparelhos e das estruturas dos prédios. 
E é onde o síndico ou administrador deve 
concentrar o seu planejamento. 

Uma outra dica na tentativa de redu-
zir despesas do condomínio,  diz respeito 
ao dinheiro. A regra é não utilizar o di-
nheiro arrecadado para custear determi-
nada reforma ou reparo para suprir uma 
reforma emergencial. Por isso, é necessá-
rio ter um caixa.

2- Vendi uma casa por R$ 70 mil, 
mas na hora de passar a escritura, a 
compradora queria que eu colocas-
se um valor maior. Se eu aceitasse 
teria algum problema de ordem ju-
dicial? Claudionor Lima.

Claudionor, a implicação dessa ati-
tude seria você ter que declarar e pagar 
Imposto de Renda em valores maior do 
que efetivamente recebeu. Sendo que o 
correto seria declarar o valor real que 
recebeu. Além disso, prestar informações 
falsas ao fisco poderá lhe trazer sérios 
aborrecimentos de ordem judicial.

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
A ministra Nancy Andrighi, do Su-

perior Tribunal de Justiça, teve o nome 
aprovado no Senado para ocupar o cargo 
de corregedora nacional no Conselho Na-
cional de Justiça, no biênio 2014-2016. O 
placar no Plenário foi de 48 votos a 5, na 
sessão da última quarta-feira (16/7).

Andrighi (foto) assumirá vaga do hoje 
corregedor Francisco Falcão, que foi eleito 
para a presidência do STJ e apoiou a defi-
nição dela como sucessora. A ministra foi 
escolhida pelos colegas da corte em maio 
- o atual presidente do STJ, ministro Fe-
lix Fischer, ensaiou concorrer, mas acabou 
retirando sua candidatura.

Em junho, ela passou por sabatina 
na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Senado. Na ocasião, 
defendeu o incentivo ao uso de recursos 
tecnológicos e que juízes aposentados con-
tinuem a trabalhar em um quadro parale-
lo, como forma de colaborar para a agilida-
de judiciária. Disse ainda que atuará com 
responsabilidade na tarefa de fiscalizar a 
atuação dos juízes, dos serviços judiciais 

auxiliares, das serventias e dos serviços 
notariais.

Nascida em Soledade (RS), a minis-
tra começou a carreira na Justiça gaúcha, 
tornou-se juíza e depois desembargadora 
do Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e foi nomeada para o STJ em 1999, no 
governo do ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso. Também foi ministra do 
Tribunal Superior Eleitoral, onde exerceu 
o cargo de corregedora. 

Aprovada a indicação de Nancy
Andrighi para Corregedoria do CNJ

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA



Quase 10 milhões de jovens brasilei-
ros (15 a 29 anos) no Brasil não trabalham 
nem estudam. É um exército de reserva 
que pode ser manobrado para o bem ou 
para o mal. A classe dominante brasilei-
ra sempre teve medo de uma rebelião dos 
escravos (Darcy Ribeiro). Mas são os anta-
gonismos sociais (desigualdades) do nosso 
capitalismo selvagem e extrativista que 
podem um dia explodir por meio de uma 
violência coletiva devastadora. O IBGE 
(na Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílio de 2012) apontou que os jovens 
que não trabalhavam nem frequentavam 
a escola, os chamados de “nem-nem”, re-
presentavam 19,6%. Isso significa 9,6 
milhões de jovens, de uma população es-
timada para o período de 48, 8 milhões de 
jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos.

O problema, aliás, é mundial. O rela-
tório Tendências Mundiais de Emprego 
2014 da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho) mostra que o desemprego 
entre os jovens continua aumentando. Em 
2013, 73,4 milhões de pessoas entre 15 e 
24 anos estavam sem trabalho - quase 1 
milhão a mais do que no ano anterior. Isso 
representa uma taxa de desemprego juve-
nil de 12,6 %, mais do que o dobro da taxa 
de desemprego geral de 6,1%. A pesquisa 
revelou que o número de jovens que não 
trabalham nem estudam cresceu em 30 
dos 40 países pesquisados. Em 2013, 1 mi-
lhão de jovens perderam seus trabalhos.

Boa parcela desses milhões de jovens 
que não estudam nem trabalham conta, 
no entanto, com estrutura familiar (é o 
grupo Nem-Nem acolchoado). O restante 
é desfamiliarizado (não tem uma consti-
tuição familiar sólida nem amparo social, 
como é corrente nos países de capitalismo 
selvagem e/ou concentrador: Brasil, EUA 
etc., que nada têm a ver com os países de 
capitalismo evoluído e distributivo, civili-

zados, como Dinamarca, Noruega, Japão, 
Alemanha, Islândia etc.).

Esse grupo desfamiliarizado (Nem-
-Nem+), nos países de capitalismo sel-
vagem e extrativista, é uma verdadeira 
bomba-relógio, em termos sociais, de 
potencial criminalidade e de violência. 
Por quê? Porque os fatores negativos 
começam a se somar (não estuda, não 
trabalha, não procura emprego, não tem 
família, não tem projeto de vida...).  Se 
a isso se juntam más companhias, uso 
de drogas, convites do crime organizado, 
intensa propaganda para o consumismo, 
famílias desestruturadas etc., dificilmen-
te esse jovem escapa da criminalidade 
(consoante a teoria multifatorial da ori-
gem do delito).  Milhões de jovens, teori-
camente, estão na fila da criminalidade 
(e nossa indiferença hermética não se al-
tera um milímetro com tudo isso).

Diferentemente dos países civiliza-
dos de capitalismo evoluído e distributivo 
(que teriam todos esses jovens dentro da 
escola), nosso capitalismo bárbaro não 
se distingue pela educação de qualidade 
para todos, pelo ensino da ética, pelo im-
pério da lei e do devido processo e pela 
alta renda per capita. O Brasil, aliás, ocu-
pa a vergonhosa 85ª posição no ranking 
mundial do IDH (índice de desenvolvi-
mento humano). Estamos vivendo uma 
grave crise intergeracional. A cada dia 
é “roubado” o futuro de uma grande par-
cela das gerações mais jovens. Quando 
as esperanças desaparecerem completa-
mente, o risco é de eclosão de uma grande 
explosão local e/ou mundial de violência.
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Mercado 
de Trabalho

O Projeto de Lei (PL) 7805/2014 foi 
apresentado ao Plenário da Câmara 
na terça-feira (15) pelo deputado fe-
deral Vicente Cândido (foto), PT-SP. 
A matéria dispõe sobre a atualização 
monetária das condenações impostas à 
Fazenda Pública, corrigindo os preca-
tórios judiciais.

A ideia nasceu na Comissão Espe-
cial de Defesa dos  Credores Públicos 
do Conselho Federal da OAB, e, após 
aprovação do então anteprojeto pelos 
conselheiros, foi entregue à Câmara 
dos Deputados. Em linhas gerais, o 
PL confere nova redação ao artigo 1°-F 
da Lei n° 9.494, de setembro de 1997, 
para corrigir uma discrepância no pa-
gamento dos precatórios aos credores 
públicos. O presidente nacional da 
OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 
ressalta a importância do tema. “Este 

é um assunto fundamental para a so-
ciedade e para a advocacia, e seguirá 
recebendo a máxima atenção do Conse-
lho Federal da OAB. Prova disso é que 
a Ordem foi a percussora da matéria”, 
destaca Marcus Vinicius.

Marco Antonio Innocenti, presiden-
te da Comissão Especial de Defesa dos  
Credores Públicos do Conselho Federal 
da OAB, explica a importância do PL. 
“Esse projeto visa corrigir uma distor-
ção criada pela Emenda Constitucional 
62, ao repor a correção monetária dos 
débitos judiciais, pois a Taxa Referen-
cial, considerada inconstitucional pelo 
STF, não mantém o poder aquisitivo 
da moeda. Assim, o que se tem é um 
verdadeiro confisco do patrimônio do 
credor, pois os créditos podem demorar 
até mais de uma década para serem li-
quidados”, entende.

PL sobre precatórios
proposto apresentado 

na Câmara

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

Codiretor do Instituto Avante Brasil e do atualidadesdodireito.
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.

Contexto Jurídico
www.professorlfg.com.br

Prorrogação de prisão

Grandes devedores

Transferência de veículos

A Justiça do Rio determinou nesta 
quarta-feira (16/7) a prorrogação da prisão 
temporária de cinco dos 19 ativistas que 
ainda continuam presos após a operação da 
Polícia Civil na véspera da final da Copa do 
Mundo. A prorrogação é por mais cinco dias. 

Ainda na quarta-feira a defesa dos cinco 
acusados também pediu a liberdade provi-
sória dos manifestantes. Magistrados da 1ª 
Vara da Infância e da Juventude também 
determinaram a liberação dos dois menores 
apreendidos na operação de sábado. 

A Procuradoria-Geral do Estado de 
São Paulo (PGE-SP) pretende expandir, a 
partir de setembro, um bem-sucedido pro-
grama-piloto de recuperação fiscal iniciado 
no ano passado na região de Paulínia e que 
resultou no parcelamento e no pagamento 

de R$ 380 milhões. O projeto envolveu a 
investigação de grandes devedores e a ob-
tenção na Justiça da indisponibilidade de 
bens deholdings e sócios dessas empresas, 
a partir do que se chama juridicamente de 
desconsideração da personalidade jurídica. 

O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Rio suspendeu os efei-
tos da lei estadual 6.723/2014, que 
obriga os cartórios a comunicar ao 
Detran-RJ sobre a transferência de 
propriedade de veículos, sem poder 
fazer qualquer cobrança ao usuário. 

A suspensão, por enquanto, é tem-
porária. A data do julgamento do 
mérito da ação de representação por 
inconstitucionalidade movida pela 
Associação dos Notários e Registra-
dores do Estado do Rio (Anoreg) ain-
da não foi definida. 

– Chapeuzinho Vermelho, vá até a floresta levar doces para a Vovó que está 
doente, mas cuidado! Lá existe um grande lobo mau. 

E a menina, filha de advogado, responde: 

– Mãe, fique sabendo que: Abandono de idosos é crime, por isso traga a Vovó 
para morar conosco; Eu não posso ir para a floresta sozinha porque o Estatuto 
da Criança não permite, ainda mais sabendo que lá tem lobo... E tem mais. Se a 
Vovó está doente, não pode comer somente doces.

Uma Chapeuzinho 
filha de advogado
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No próximo mês, em agosto, o Centro de Convenções de Ilhéus sedia a 
Conferência Estadual dos Advogados, que discutirá sobre “Constituição De-
mocrática e Efetivação dos Direitos”. Serão cerca de 30 palestrantes, em três 
dias de evento: 28, 29 e 30. O evento está sendo realizado pela OAB-BA e 
OAB-ESA, em parceria com as subseções de Itabuna e Ilhéus. Viste o no nosso 
site: www.oabitabuna.org.br e confira a programação completa e como fazer 
para participar.

Conferência Estadual em Ilhéus

EVENTOS JURÍDICOS

Protesto em cartório
O governo de São Paulo pretende 

fazer o protesto em massa de todos os 
débitos de contribuintes em valores a 
partir de R$ 200. Com a medida, pre-
tende recuperar pequenos créditos cuja 
cobrança por meio judicial não compen-
saria, como no caso das inúmeras dívi-
das relativas ao IPVA. A intenção da 

Procuradoria-Geral do Estado é a partir 
de setembro encaminhar 100 mil débi-
tos por mês aos cartórios de protesto e 
em janeiro do ano que vem dobrar esse 
número. Com a medida, os nomes dos 
inadimplentes poderão ser inscritos em 
serviços de proteção ao crédito, como o 
Serasa. 

Em editorial do jornal O Estado 
de S.Paulo afirma que as instâncias 
superiores da Justiça Eleitoral ainda 
não conseguiram zerar o estoque de 
recursos impetrados por candidatos 
que participaram do pleito de 2012. 

Com uma eleição mais complexa, para 
deputado estadual, deputado federal, 
senador, governador e presidente, o 
jornal aponta que há um temor que o 
déficit de juízes dos TREs possa cau-
sar problemas mais graves.

Justiça Eleitoral

A Comissão de Educação da Câmara 
de Deputados aprovou, na quarta-feira 
(16/7), proposta que obriga as escolas 
brasileiras a realizarem campanha con-
tra o bullying. Pelo texto aprovado, elas 
devem ser anuais, com duração de uma 
semana, na primeira quinzena de abril, 
em todos os estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio.

Foi aprovado substitutivo do rela-
tor, deputado Glauber Braga (PSB-RJ) 
que fez mudanças de redação ao Projeto 
de Lei 6504/13, do deputado Dimas Fa-
biano (PP-MG). Entre essas mudanças 
está, por exemplo, o conceito de bullying. 
Dessa forma, o projeto se harmoniza com 
outros em tramitação que abordam o as-
sunto na Casa.

De acordo com a proposta, caracteri-
za-se como bullying qualquer prática de 
violência física ou psicológica, intencional 
e repetitiva, entre pares, que ocorra sem 
motivação evidente, praticada por um 
indivíduo ou grupo de indivíduos, contra 

uma ou mais pessoas.
A prática deve ainda ter como objeti-

vo intimidar, agredir fisicamente, isolar, 
humilhar, ou ambos, causando dano emo-
cional ou físico à vítima, em uma relação 
de desequilíbrio de poder entre as partes 
envolvidas.

LegiSLAçãO
Braga lembra que vários estados e 

municípios já contam com legislação so-
bre o tema, como, por exemplo, Rio de 
Janeiro (incluindo a capital), Santa Cata-
rina, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande 
do Sul e o município de São Paulo.

Conforme o deputado, todas essas leis 
têm em comum o foco na conscientização. 
“É bem-vinda toda e qualquer estratégia 
destinada a incentivar a tolerância, a 
promover o respeito mútuo e a combater 
estereótipos e preconceitos”, defende.

A proposta segue para análise conclu-
siva da Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania.

A Comissão de Seguridade So-
cial e Família da Câmara dos Depu-
tados aprovou na quarta-feira (16/7) 
o Projeto de Lei 5876/13, da depu-
tada Luiza Erundina (PSB-SP), que 
torna obrigatória a presença de um 
advogado durante o depoimento de 
adolescente apreendido por ato in-
fracional.

Pelo projeto, caso o adolescente 
não tenha advogado constituído, um 
defensor público deverá ser nomeado 
previamente pelo juiz da Infância e 
da Juventude. O juiz que exercer essa 
função poderá também acompanhar o 
adolescente, caso um defensor público 
não seja nomeado.

Atualmente, o ECA (Estatu-
to da Criança e do Adolescente), lei 
8.069/90, determina que um repre-
sentante do Ministério Público ouça 
o adolescente logo após a sua apreen-
são, sem a necessidade da presença de 
um advogado.

Luiza Erundina disse, entretanto, 
que o procedimento de apuração de 
ato infracional atribuído a adolescente 

é de extrema relevância. “A partir da 
oitiva do adolescente, o representante 
do Ministério Público, como titular da 
ação, irá decidir se oferecerá ou não 
representação contra aquele adoles-
cente”, afirmou.

Ampla defesa - O relator do pro-
jeto, deputado Amauri Teixeira (PT-
-BA), explicou que a Constituição 
garante o direito ao contraditório e à 
ampla defesa em todas as partes do 
processo.

“De maneira geral, na fase pré-
-processual, não há necessidade de 
contraditório, pois há existência de 
mero procedimento de caráter infor-
mativo, e não processual. Entretanto, 
considero que, para a prática de certos 
atos, mesmo antes do início da relação 
processual, deve ser assegurado o res-
peito ao contraditório e à ampla defe-
sa”, disse Amauri.

O projeto, que tramita em caráter 
conclusivo, segue agora para análise 
da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

(Agência Câmara)

Comissão da Câmara aprova 
obrigatoriedade de campanha 

antibullying nas escolas

Comissão aprova presença 
obrigatória de advogado em 

depoimento de adolescente infrator
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Propostas de lei anti-bullying coincidem na necessidade 
de conscientização, diz deputado Glauber Braga

Para deputado Amuri Teixeira, a ampla defesa e o direito 
ao contraditório devem ser respeitados nos depoimentos
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No inicio desta semana, o Tribunal de Jus-
tiça da Bahia (TJBA) autorizou o plano de obra 
do Novo Fórum de Itabuna. O presidente do 
TJ-BA, desembargador Dr. Eserval Rocha, re-
velou a equipe de engenharia e infraestrutura 
do Tribunal já está liberada a dar andamento 
à construção do 2º e 3º módulo, que fazem par-
te da obra total que compreende o novo fórum, 
que está custando mais R$ 26 mi. A previsão 
inicial é que tudo seja entregue a comunidade 
no primeiro semestre de 2016.

Segundo assessoria da OAB de Itabuna, 
essa conquista se deve a insistência da Direto-
ria da OAB-Itabuna, que mesmo com a conclu-
são do 1º módulo, continuou cobrando o término 
do projeto, pois esse instrumento da justiça “irá 
ampliar, em muito, as atividades advocatícias, 
por que os serventuários do poder judicial te-
rão um lugar digno, com condições de trabalho 
favoráveis e ergonômicas e isso fará com que 
haja uma prestação jurisdicional mais rápida”. 

“Nossos esforços são para buscar uma boa es-
trutura para o judiciário de nossa cidade, para 
que isso atraia novos magistrados e serventu-
ários, que com certeza vão dar mais celeridade 
as nossas ações”, disse o presidente da OAB-
-Itabuna Dr. Andirlei Nascimento.

Módulo pronto - Atualmente, funcionam 
nessa nova instalação, as 05 varas cíveis e 
a vara de fazenda pública. As 05 Varas Cí-
veis tem algo em torno de 12 mil processos 
e conta com juízes titulares na 1º Vara Cível 
(Dr. Humberto Marçal), na 4ª Vara Cível (Dr. 
Gláucio Clípeo) e na 5ª Vara Cível (Dr. An-
tônio Higino), a 3ª Vara Cível está com juiz 
substituto (Dr. Antônio Carlos). A Vara de 
Fazenda Pública, que tem 6 mil processos 
(3 mil digitais e 3 mil físicos), conta com Dr. 
Ulisses Mainard como juiz titular. 

Cerca de 30 servidores, distribuídos nas 
6 Varas, prestam serviços a população ao lado 
destes 04 juízes titulares e 01substituto.

Para a blogueira francesa Caro-
line Doudet (foto), a popularidade 
tem um preço: cerca de R$ 4,5 mil. 
Esse é o valor da indenização que ela 
terá de pagar a um restaurante por-
que um texto em que ela criticava o 
estabelecimento tinha uma grande 
visibilidade nas ferramentas de bus-
ca da internet. A decisão, proferida 
por um juiz de Bordeaux, também 
determinou que ela alterasse o título 
da postagem.

Segundo reportagem da rede 
BBC, Caroline criticou o serviço do 
restaurante Il Giardino, em Cap-Fer-
ret, no sudoeste da França, e acusou 
o proprietário de ter uma “má atitu-
de”. Intitulado “O lugar para evitar 
em Cap-Ferret: Il Giardino”, o texto 
aparecia em quarto lugar nas pesqui-
sas pelo nome do estabelecimento.

O proprietário sustentou que o 
texto prejudicava injustamente o 
estabelecimento. O argumento foi 
aceito pelo juiz, que entendeu que o 
prejuízo era agravado pelo número 
de seguidores do blog de Caroline: 
aproximadamente 3 mil. Ainda de 
acordo com a decisão, a blogueira 
deveria retirar a expressão “o lugar 
para evitar” do título. O post acabou 
sendo deletado.

Novo crime - “Essa decisão cria 
um novo crime, o de ‘aparecer bem 
demais [em um buscador]’ ou de ter 
uma influência muito grande”, afir-
mou Caroline. Segundo a reporta-
gem, ela não pretende recorrer por-
que “não quer reviver semanas de 
angústia”.

Segundo a lei francesa, um juiz 
pode emitir uma ordem de emergên-
cia para forçar uma pessoa a inter-
romper qualquer atividade que esteja 
prejudicando a outra parte na dispu-
ta. A decisão se assemelha a uma li-
minar na legislação brasileira e pode 
ser derrubada se as partes levarem o 
processo até o fim.

Retomadas das Obras
do Novo Fórum de Itabuna

Justiça da França 
condena blogueira por 

postagem “muito popular”
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