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EDITORA

Uma questão polêmica e que é 
bandeira defendida pela OAB e que 
determina o fim do financiamento 
das campanhas eleitorais por em-
presas privadas está em julgamento 
no STF. Na sua visão o que esta proi-
bição contribuiria para a sociedade?

Marcus Coêlho - A OAB, como voz 
constitucional do cidadão, entende que é 
inconstitucional algumas pessoas jurídi-
cas serem mais importantes nas eleições 
porque possuem mais dinheiro. Isso fere o 
princípio da igualdade e o postulado repu-
blicano de um homem um voto. A legisla-
ção que regula o financiamento de campa-
nhas acertadamente proíbe a contribuição 
de sindicatos e de organizações de classe 
e religiosas. Assim, não podem as empre-
sas participar da vida política nacional. A 
Constituição aduz que a legislação deve 
proteger a legitimidade das eleições, con-
tendo o abuso do poder econômico. A di-
minuição do “caixa 2” advirá da visualiza-
ção dos gastos de campanha. Com o alto 
volume investido por empresas, ele passa 
a não ser perceptível. A ausência deste in-
vestimento protegerá a legitimidade das 
eleições, tornando evidente o abuso econô-
mico. O partido é a pessoa jurídica de di-
reito privado escolhida pela Constituição 
para intermediar a vontade do cidadão 
com o exercício do poder - e empresas não 
podem participar de partidos. A participa-
ção censitária no processo eleitoral fere a 
igualdade política entre os cidadãos e en-
tre candidatos e partidos. A ação proposta 
pela OAB não objetiva diminuir a ativida-

de pública nem generalizar ou criminali-
zar a política. Seu norte é valorizá-las, di-
zer que são essenciais a todos os cidadãos, 
independentemente de sua renda. Em 
uma recente pesquisa encomendada pela 
OAB, 72% dos entrevistados disseram ser 
contrários ao atual modelo de financia-
mento de campanhas.

Processos judiciais são geralmen-
te morosos e podem levar longos 
anos. Quais seriam os meios alterna-
tivos para a solução de conflitos que 
podem ser adotados para reduzir o 
grande volume de processos?

Marcus Coêlho - Mediação e arbi-
tragem são cada vez mais uma realidade, 
sendo uma alternativa extrajudicial que 
em muito contribuem para o processo a 
solução de conflitos e são meios comple-
mentares de atuação para a advocacia. 
Mas é importante ressaltar que é preciso 
um ajuste na gestão dos tribunais. O pri-
meiro grau, que é onde está a maior par-
te dos processos, precisa de investimen-
tos para atender a demanda crescente de 
ações. Por isso é necessária a aprovação 
do novo Código de Processo Civil, que tra-
rá uma série de inovações para desburo-
cratizar o processo judicial no Brasil.

Atualmente é comum observar 
que vários processos se arrastam por 
anos. Um dos entraves é a possibili-
dade de recursos disponíveis até che-
gar ao STF. O senhor acredita que se-
ria possível uma mudança onde o rito 

processual pudesse ser mais curto e 
consequentemente mais célere?

Marcus Coêlho - Cerca de um quarto 
dos recursos são providos pelo Supremo 
Tribunal Federal. No Superior Tribunal 
de Justiça são aproximadamente 60 mil 
por ano. O remédio contra a morosidade 
do judiciário é gestão e investimento nas 
áreas onde o problema é maior, que é a 
primeira instância. Há garantias cons-
titucionais que devem ser asseguradas. 
Não se pode mexer em uma clausula pé-
trea, que é o princípio da presunção da 
inocência e o direito à ampla defesa.

Qual a avaliação da OAB sobre o 
processo eletrônico usado como saí-
da para acelerar trâmites na Justiça?

Marcus Coêlho - A advocacia não é 
contra o processo eletrônico, mas sim a 
sua implantação açodada. Temos a ga-
rantia do novo presidente do STF, mi-
nistro Ricardo Lewandowski, de que as 
críticas e sugestões da OAB e da advoca-
cia quanto ao sistema serão levadas em 
consideração, para que o sistema seja 
constantemente aprimorado. Precisamos 
sempre ter em mente que a sociedade 
brasileira padece com o péssimo servi-
ço prestado pelas empresas de telefonia 
e internet. Se o “apagão” das conexões é 
algo usual nas capitais, nas cidades que 
integram as regiões mais distantes das 
metrópoles a realidade é ainda pior. A 
Ordem tem buscado junto aos tribunais e 
ao CNJ para que ajustes sejam feitos de 
maneira permanente. Um bom exemplo a 
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ser seguido é a declaração de Imposto de 
Renda. Antes de transformar o sistema, 
a Receita trabalhou por anos com a opção 
de declaração por meio físico. Ao longo do 
tempo, com os devidos ajustes no siste-
ma, e com a confiança do contribuinte, o 
sistema eletrônico foi se tornando a opção 
para a imensa maioria. Esso é um bom 
exemplo de transição segura.

Qual sua avaliação sobre o pro-
jeto que permite que bacharéis sem 
OAB atuem em funções jurídicas, o 
chamado paralegal, que foi aprova-
do pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ)?

Marcus Coêlho - O projeto é um verda-
deiro equívoco. Trata-se de um passo atrás 
para a qualificação da carreira jurídica no 
Brasil. Acaba sendo um desestímulo à qua-
lificação do bacharel para a aprovação no 
Exame de Ordem, que é um balizador de 
conhecimento mínimo para a garantia da 
defesa dos direitos da sociedade. A propos-
ta não oferece avanço algum à sociedade, 
criando uma subclasse de advogados que 
não passaram no exame da OAB.

O Exame da Ordem já recebeu 
críticas por muitas vezes estar in-
compatível com os cursos de direito 
do país. Quais as mudanças propos-
tas pela OAB nos cursos de direito. 
Como está o projeto?

Marcus Coêlho - Em primeiro lugar 
é preciso destacar que em menos de 15 
anos o Brasil passou de 150 para 1.260 
faculdades de Direito, formando cerca de 
100 mil bacharéis por ano. A incompati-
bilidade está no método de ensino, não 
na avaliação. Sabemos muito bem do dra-
ma que enfrentam os bacharéis. A gran-
de maioria dos que não são aprovados no 
Exame de Ordem são, na verdade, vítimas 
de um estelionato educacional, promovido 
por faculdades caça-níqueis, muito mais 
preocupadas com o lucro fácil do que com 
a devida formação dos alunos. A Ordem 
busca junto ao MEC uma ampla reforma 
no ensino jurídico do País, para que alu-
nos sejam verdadeiramente preparados 
para a advocacia. São muitos os critérios 
a serem alterados, como a análise periódi-
ca da qualidade do conteúdo e do corpo de 
professores, da quantidade de vagas dis-
poníveis, do número de alunos por sala de 
aula, da qualidade das bibliotecas, da su-
pervisão adequada do período de estágio.

“A Constituição aduz que 
a legislação deve proteger 
a legitimidade das eleições, 

contendo o abuso do 
poder econômico”

Presidente nacional da OAB é o entrevistado dessa edição do DIREITOS

MARCUS VIníCIUS FURtADO COêLHO

SHOPSom
Projetos de Sonorização

e Home Theather

Telefone: 3613-6123 - www. shopsom.com

Av. Cinquentenário, 884, Ed. Benjamim de Andrade, 
Loja 4, Térreo – Centro - Itabuna - BA
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TJBA promove 
concurso 

para 200 vagas

CONCURSOS JURÍDICOS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ao apagar das luzes no Congresso Nacional, a pre-
sidenta Dilma Rousseff edita a Medida Provisória 656, 
que, segundo a sua ementa, cuida de matéria econômi-
ca-financeira, de matéria tributária e de criação de um 
novo título de crédito. Em momento algum, como le-
galmente deveria fazê-lo, menciona a nova sistemática 
sobre a compra e venda de imóveis e sua repercussão 
no direito processual civil (artigos 10 a 17). Tal omis-
são é bastante estranha, pois o Artigo 62, Letra B, da 
nossa Constituição veda a edição de MP em matéria de 
direito processual civil.

Medida Provisória 656 dá calote
nos direitos do trabalhador

CNJ questiona tribunais
sobre criação de núcleos 
para solucionar conflitos

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
STF reafirma que 

não há prerrogativa 
de foro em ação 
por improbidade
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ENDEREÇOS DOS CARTÓRIOS EM ITABUNA

1º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Alice Sá Lima
Rua Almirante Tamandaré, 431, Centro, Telefone (73) 3215 0858

2º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Emília midlej
Avenida Amélia Amado, 472, Centro, Telefone (73) 3212 3383

1º Registro de Imóveis
Tabelião: José Carlos dos Santos Souza (Beca)
Avenida Ilhéus, 349, Centro, Telefone (73) 3215 5607 

1º Ofício de Registro Civil 
Rua Guanabara, 160, Jardim Vitória

Cartório de Protesto
Tabeliã: Maria Veracy Moreira de Souza
Avenida Cinquentenário, 884, Edifício Benjamin Andrade, 
Sala 5, Centro, Telefone (73) 3212 4962

Acordo homologado
Em decisão inédita,  a Justiça de São Paulo ho-

mologou acordo firmado entre o Ministério Público do 
Estado com o  Deutsche  Bank que se comprometeu 
a pagar U$ 20 milhões por ter movimentado valores 
ilícitos da família Maluf em sua  agência na ilha de 
Jersey. Em decisão de 11 páginas, a juíza Maria Ga-
briella Pavlopoulos Spaolonzi, da 13ª Vara da Fazen-
da Pública da Capital, seguiu a proposta da Prefeitu-
ra que declarou formalmente interesse de investir o 
dinheiro pago pelo Deutsch na construção de creches.

DIREITO 
CÍVIL 

Perdas e danos, 
dano emergente
e lucro cessante

As perdas e danos seriam o equivalente ao preju-
ízo sofrido pelo credor em função de o devedor não ter 
cumprido, total ou parcialmente, a obrigação.

As perdas e danos se expressam em uma soma em 
dinheiro, que deve corresponder ao desequilíbrio que o 
lesado sofreu.

Ao conceder indenização por perdas e danos, é pre-
ciso que o juiz considere dois tipos de dano: o positivo 
e o negativo.

O dano positivo, ou emergente, consiste na dimi-
nuição real no patrimônio do credor.

O dano negativo, ou lucro cessante, refere-se à 
privação de um ganho pelo credor.  Vale dizer: o lucro 
que o credor, razoavelmente, deixou de auferir, face ao 
inadimplemento do devedor.

Veja o art. 402 do CC:
 “Salvo as exceções expressamente previstas em 

lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, 
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavel-
mente deixou de lucrar.”

Para quantificar o lucro cessante, este artigo sub-
mete-se ao princípio da razoabilidade. Isso porque a 
certeza e a atualidade são dois requisitos essenciais 
para que o dano seja indenizável. Assim, para fins in-
denizatórios, apenas será considerado o que razoavel-
mente se deixou de lucrar. 

 Nas palavras de Maria Helena Diniz, “a perda da 
chance é indenizável ante a certeza da existência da 
chance perdida pelo lesado por ato culposo, comissivo 
ou omissivo, do lesante, impedindo sua verificação.” (in 
Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado, 11ª Edição, 
São Paulo, Ed. Saraiva, 2005, p. 386).

 Na mesma direção segue o art. 403 do CC:
“Ainda que a inexecução resulte de dolo do deve-

dor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos 
e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, 
sem prejuízo do disposto na lei processual.”

O artigo fala, portanto, na impossibilidade de repa-
ração de dano eventual. Com efeito, o que a lei prevê é 
a indenização de danos que decorram direta e imedia-
tamente da inexecução, ainda dolosa seja esta. Então, 
tem-se que prejuízos eventuais ou potencias não são 
indenizáveis.

Por outro lado, também é relevante a prescrição 
do art. 404:

“As perdas e danos, nas obrigações de pagamento 
em dinheiro, serão pagas com atualização monetária 
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, 
abrangendo juros, custas e honorários de advogado, 
sem prejuízo da pena convencional.

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não 
cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, 
pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.”

Assim, consistindo a obrigação descumprida em pa-
gamento de quantia em dinheiro, a estimativa do dano 
emergente (ou positivo) será atualizada pelos índices 
oficiais e estará previamente fixada pelos juros de mora. 
E tudo isso sem prejuízo de pena convencional eventu-
almente estabelecida pelas partes (mesmo que já seja a 
cláusula penal uma prefixação de perdas e danos).

Não só isso, comprovado que os juros moratórios 
não satisfazem as perdas e danos e não havendo previ-
são de cláusula penal, o juiz ainda poderá conceder ao 
credor uma indenização suplementar. Esta indeniza-
ção suplementar terá natureza reparatória e, como tal, 
deverá abranger todo o prejuízo que o credor sofreu em 
função do inadimplemento do devedor.

Bibliografia: - Maria Helena Diniz, Código Civil 
Anotado, 11ª Edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2005

* Por Sylvia Romano. 
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano 

Consultores Associados. São Paulo - Capital. 
E-mail: sylviaromano@uol.com.br 

                                                   Por Sylvia Romano*

Em um proces-
so na comarca de 
Aquidauana/MS, 
o oficial de justiça 
conta que deixou 
de citar o réu, pois 
foi informada pela 
ex-companheira 
dele que ele “to-
mou pinga do sa-
ravá em uma en-
cruzilhada, ficou 
louco e sumiu”. A 
oficial ainda ressalta: “O re-
ferido é verdade e dou fé.”

“Certifico que, em cum-
primento ao mandado acima 
mencionado, dirigi-me no 
dia, endereço e horário abai-
xo descrito e aí sendo DEI-
XEI DE CITAR J. A.M.O., 
uma vez que fui informada 

pela ex-convivente do desti-
natário, Sra. Fátima, de que 
o réu “tomou pinga do saravá 
em uma encruzilhada, ficou 
louco e sumiu”. O referido é 
verdade e dou fé.”

Tempos depois, o atual 
endereço do réu foi encontra-
do e o juízo conseguiu reali-
zar audiência.

Réu “tomou pinga
do saravá” e sumiu

CURIOSIDADE JURÍDICA
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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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Parabenizamos a equipe 
que produz conceituado Jor-
nal DIREITOS. Nele encon-
tramos matérias e entrevista 
com a qualidade bem acima 
da média do que se é produ-
zido jornalisticamente na 
Bahia.

Letícia Vasconcelos. Admi-
nistradora de Empresa. Itabuna 
– Bahia.

Usamos esse espaço democrático para 
parabenizarmos a equipe do Jornal DI-
REITOS pelo primor de suas edições. O 
jornal tem um conteúdo com matérias e 
articulistas que primam pela esmerada 
qualidade editorial.
Melissa Lins. Bibliotecária. Vitória da Conquis-
ta – Bahia.

Parabéns ao jornalista-editor do DIREITOS. A cada edição a equipe se supera com 
reportagens com conteúdos que auxiliam no crescimento intelectual de seus leitores. 
Além disso, agradecemos também por podermos acompanhar o seu conteúdo 100% on 
line www.jornaldireitos.com 
Valdomiro Silva. Empresário. Ilhéus – Bahia.

Os advogados do doleiro Alberto 
Youssef, preso na operação lava-jato, ne-
garam que ele tenha feito negócios com o 
PSDB através de Sérgio Guerra, ex-pre-
sidente nacional da legenda, morto em 
março. Eles pediram a impugnação do 
depoimento prestado à Justiça Federal, 
na última segunda- feira (20/10), por Le-

onardo Meirelles, diretor do laboratório 
Labogen e suspeito de ser testa de ferro 
do doleiro. Os advogados também apre-
sentaram à Justiça Federal um pedido 
de acareação entre o doleiro e Leonardo 
Meirelles. O pedido foi encaminhado ao 
juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do 
Paraná. 

Pedido de acareação

“É justo que o que é justo seja seguido e é necessário 
que o que é mais forte seja seguido. A justiça sem a força 

é impotente; a força sem a justiça é tirânica. A justiça 
sem a força é contestada, porque há sempre maus; a 

força sem a justiça é acusada. É preciso, portanto pôr em 
conjunto a justiça e a força, e, por isso, fazer com que o 

que é justo seja forte, e o que é forte seja justo.
A justiça está sujeita à disputa, a força é muito 

reconhecível e sem disputa. Assim não se pode dar a 
força à justiça, porque a força contradisse a justiça e 

disse que era injusta, e disse que era ela que era justa. 
E assim, não podendo fazer com que o que é justo fosse 

forte, fez-se com que o que é forte fosse justo”.

Blaise Pascal

O Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJBA publicou dia 23/10 o edital do 
concurso público para preencher 200 
vagas nos níveis médio, técnico e su-
perior, além de formação de cadastro 
de reserva. As inscrições começam na 
quarta 29/10  e as provas serão apli-
cadas pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV).

Das 200 vagas para analista e 
técnico judiciário, 107 são destinadas 
a quem tem nível superior, 81 para 
nível médio e 12 para médio técnico. 
70% delas serão destinadas aos cartó-
rios judiciais, conforme o edital. Ha-
verá, ainda, formação de cadastro de 
reserva.

O concurso prevê contratações de 
profissionais com formação em Di-
reito, Administração, Tecnologia da 
Informação, Arquitetura, Assistência 
Social, Biblioteconomia, Comunica-

ção com habilitação em Jornalismo, 
Contabilidade, Economia, Enferma-
gem, Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Esta-
tística, Medicina, Odontologia e Psi-
cologia.

A inscrição vai até 4 de dezembro, 
no site da Fundação Getúlio Vagas. A 
taxa varia de R$ 68,00 (cargos médio 
e técnico) a R$ 85,00 (nível superior).

Pelo cronograma do concurso, as 
provas objetivas e discursivas serão 
aplicas em 25 de janeiro nos polos 
Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, 
Juazeiro, Porto Seguro, Salvador e 
Vitória da Conquista.

Os salários são de R$ 3.091,21 e 
R$ 5.117,24 e, respectivamente, para 
nível médio e nível superior, mais au-
xílios alimentação e transporte. Este 
é o primeiro concurso realizado pelo 
tribunal nos últimos oito anos.

A doleira Nelma Mitsue Penasso 
Kodama, que operava com Alberto 
Youssef, foi condenada a 18 anos de 
prisão em regime fechado por evasão 
de divisas e outros crimes. Nelma é 
acusada de remeter US$ 5,2 milhões 
ao exterior. Ela está presa desde mar-
ço, quando foi flagrada em São Pau-
lo embarcando para a Itália com 200 

mil euros na calcinha. Nelma foi con-
denada em consequência da operação 
lava-jato pelos crimes de evasão de 
divisas, lavagem de dinheiro, parti-
cipação em organização criminosa, 
corrupção ativa e operação irregular 
de instituição financeira. Além dela, 
outras sete pessoas foram condena-
das na ação. 

Primeiras condenações

TJBA promove concurso 
para 200 vagas

Frases do mês

CONCURSOS JURÍDICOS

Neire Rodrigues Santos
Técnica em Contabilidade
Formada em Ciências Contábeis

CRC 21627-0

oAVENIDA PRINCESA ISABEL, 385 - EDF. TRADE-CENTER - 6  ANDAR - SALA 604 - SÃO CAETANO - ITABUNA-BA

E m a i l : a g u i a c o n t a b i l i d a d e @ h o t m a i l . c o m

Te l e f o n e s : 7 3 3041 .6801

7 3 9948 .4299 V i v o

7 3 8801 .2572 O i

7 3 8152 .3479 C l a r o

7 3 9114 .8140 T i m
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A 3ª turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu que a Cervejaria Der 
Braumeister Paulista Ltda. pode continuar 
a usar a expressão “número 1” em seu pro-
duto. Por maioria, o colegiado entendeu que 
a empresa não teve a pretensão de usurpar 
a clientela da cerveja Brahma, da Ambev.

Para o relator, ministro Paulo de 
Tarso Sanseverino, a expressão “núme-
ro 1” funciona como um qualificativo de 
produto ou serviço, à semelhança de “a 
melhor, a preferida, a mais consumida” – 
situações que “não se submetem a registro 
por serem de uso comum, especialmente 
quando não se distinguem por caracteres 
gráficos especiais”.

Logomarcas - A Ambev ajuizou ação 
de indenização contra a Der Braumeister 
alegando concorrência desleal por causa 
do slogan “cervejaria número 1 de São 
Paulo”. Disse ter havido apropriação in-
devida da expressão “número 1”, da qual 
seria detentora exclusiva, pois identifica 
seu produto em âmbito nacional.

Apontou também a utilização inde-
vida de logomarca semelhante à sua na 

apresentação do produto concorrente. 
Segundo a Ambev, são registradas as 
expressões “Brahma Chopp, a cerveja 
número 1” (desde 1993) e “Brahma, a nú-
mero 1” (desde 1992), além do sinal re-
ferente à marca Brahma Chopp e seus 
elementos constitutivos (desde 1992).

Domínio público - No STJ, o rela-
tor, ministro Sanseverino destacou que 
a lei 9.279/96, ao listar as situações não 
sujeitas à possibilidade de registro como 
marca, expressamente mencionou as ex-
pressões publicitárias.

“A locução ‘cerveja número 1’ nada 
mais é do que expressão meramente pu-
blicitária, largamente utilizada pela 
Brahma, bem verdade, mas que hoje não 
se sujeita a registro e, assim, não permite 
que o seu uso seja tornado exclusivo.”

O relator afirmou ainda que a propa-
gação publicitária pela Der Braumeister 
da expressão “cervejaria número 1 de São 
Paulo”, por se tratar de serviço que englo-
ba o ramo de alimentação/restaurante, 
não procura açambarcar de forma desleal 
a clientela da Brahma.

Dr. Marcos Antônio Conrado Mo-
reira participou na primeira quinze-
na do mês de outubro do X Congresso 
Brasileiro de Direito Previdenciário 
e IV Congresso de Direito Previden-
ciário do MERCOSUL, que aconteceu 
entre os dias 8 a 10 de outubro, no 
Costão do Santinho Resort, na Praia 
do Santinho, na cidade Florianópolis 
em Santa Catarina, e é realizado to-
dos os anos pelo Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP).

Com vista a consolidar cada vez 
mais a Conrado Advocacia como um 
escritório de excelência em Direito 
Previdenciário, dessa vez Dr. Mar-
cos Antônio Conrado Moreira fez 
questão de levar com ele, o advogado 
e filho Dr Marcos Antônio Conrado, 
que atua em Direito Previdenciário, 
Trabalhista e Defesa do Consumidor 

e Bruno Conrado, que junto com o 
pai Marcos Antônio Conrado Moreira 
atua diretamente com Direito Previ-
denciário.

O evento marcou os 10 anos do 
congresso, e o IBDP trouxe, como 
sempre faz, grandes nomes do direi-
to previdenciário, a exemplos de Dra. 
Flávia Piovesan, Dr. Sandro Andrio-
li Bittencourt, Dr. Diego Henrique 
Schusterem, dentre outros, em um 
evento de ponta, para atender tanto 
àqueles profissionais que estão ini-
ciando sua qualificação na atuação 
previdenciária com as suas mais de 
40 Oficinas de Qualificação, quanto 
aos mais experientes com excelentes 
palestras e conferências, sem esque-
cer-se daqueles que têm pretensões 
acadêmicas com o 2º Concurso Nacio-
nal de Teses Previdenciárias.

Brahma não consegue monopólio 
da expressão “número 1”

Advogados da Conrado
Advocacia participam de Congresso 

de Direito Previdenciário
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A Rede Record deverá indenizar 
a “rainha dos baixinhos” Xuxa em 
R$ 100 mil por exibir foto da apre-
sentadora nua na internet e em 
matéria intitulada “Incríveis trans-
formações de famosas”, durante o 
Programa do Gugu, em 2012. 

Ao manter sentença condena-
tória, a 16ª câmara Cível do TJ/RJ, 
destacou que restou “evidenciado o 
objetivo de exploração econômica, 
mediante captação da audiência, 
(...) através de matéria sensaciona-
lista, mormente quando o propósito 
almejado da aludida atração pode-
ria ter sido alcançado sem a exposi-
ção desnuda da autora”.

Revista masculina - De acordo 
com Xuxa, apesar de a foto ter sido 
feita há mais de 20 anos para uma 
publicação masculina - destinada 
especificamente ao público maior 
de 18 anos -, a imagem foi exibi-
da sem autorização. A Record, por sua 
vez, alegou que, ao se deixar fotogra-
far, a apresentadora renunciou aos 
valores da sua privacidade e intimi-
dade.

Em julgamento de recurso da emis-
sora, o relator, desembargador Mauro 
Dickstein, assinalou categoricamente: 
“veiculada imagem fora do contexto 
permitido pela norma de regência, com 
objetivo de exploração econômica, inci-

dente o dever de indenizar”.
“Mesmo em se tratando de pessoa 

famosa, em relação a qual existiria a 
rigor uma presunção de consentimento 
do uso, porquanto inegável a ocorrên-
cia de dano (...), certamente causando 
a autora, que alcançou notoriedade 
pelo trabalho desenvolvido junto às 
crianças, daí referida frequentemente 
como ‘Rainha dos Baixinhos’, inques-
tionável dor, humilhação, transtorno e 
desgosto.”
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Direito Cívil
1 - Sara e Bernardo doaram o imó-

vel que lhes pertencia a Miguel, 
ficando o imóvel gravado com 
usufruto em favor dos doadores.

 Dessa forma, quanto aos deve-
res dos usufrutuários, assinale a 
afirmativa INCORRETA:

a) Não devem pagar as deteriorações 
resultantes do exercício regular do 
usufruto.

b) Devem arcar com as despesas ordiná-
rias de conservação do bem no estado 
em que o receberam.

c) Devem arcar com os tributos ineren-
tes à posse da coisa usufruída.

d) Não devem comunicar ao dono a ocor-
rência de lesão produzida contra a 
posse da coisa.

2 -  João é locatário de um imóvel re-
sidencial de propriedade de Mar-
cela, pagando mensalmente o alu-
guel por meio da entrega pessoal 
da quantia ajustada. O locatário 
tomou ciência do recente faleci-
mento de Marcela ao ler “comu-
nicação de falecimento” publica-
da pelos filhos maiores e capazes 
de Marcela, em jornal de grande 
circulação. Marcela, à época do 
falecimento, era viúva. Aproxi-
mando-se o dia de vencimento 
da obrigação contratual, João 
pretende quitar o valor ajustado. 
Todavia, não sabe a quem pagar 
e sequer tem conhecimento sobre 
a existência de inventário.

De acordo com os dispositivos que 
regem as regras de pagamento, 
assinale a afirmativa correta.

a) João estará desobrigado do pagamen-
to do aluguel desde a data do faleci-
mento de Marcela.

b) João deverá proceder à imputação do 
pagamento, em sua integralidade, a 
qualquer dos filhos de Marcela, visto 
que são seus herdeiros.

c) João estará autorizado a consignar 
em pagamento o valor do aluguel aos 
filhos de Marcela.

d) João deverá utilizar-se da dação em 
pagamento para adimplir a obrigação 
junto aos filhos maiores de Marcela, 
estando estes obrigados a aceitar.

   
3 - Marcos e Paula, casados, pais de 

Isabel e Marcelo, menores impú-
beres, faleceram em um grave 

acidente automobilístico. Em de-
corrência deste fato, Pedro, avô 
materno nomeado tutor dos me-
nores, restou incumbido, nos ter-
mos do testamento, do dever de 
administrar o patrimônio dos ne-
tos, avaliado em dois milhões de 
reais. De acordo com o testamen-
to, o tutor foi dispensado de pres-
tar contas de sua administração.

 Diante dos fatos narrados e con-
siderando as regras de Direito 
Civil sobre prestação de contas 
no exercício da tutela, assinale a 
opção correta.

a) Pedro está dispensado de prestar 
contas do exercício da tutela, tendo 
em vista o disposto no testamento 
deixado pelos pais de Isabel e Marce-
lo, por ser um direito disponível.

b) Caso Pedro falecesse no exercício da 
tutela, haveria dispensa de seus her-
deiros prestarem contas da adminis-
tração dos bens de Isabel e Marcelo.

c) A responsabilidade de Pedro de pres-
tar contas da administração da tute-
la cessará quando Isabel e Marcelo 
atingirem a maioridade e derem a 
devida quitação.

d) Pedro tem a obrigação de prestar 
contas da administração da tutela de 
dois em dois anos e também quando 
deixar o exercício da tutela, ou sem-
pre que for determinado judicialmen-
te.

4 - Segundo o Código Civil de 2002, 
acerca do direito de representa-
ção, instituto do Direito das Su-
cessões, assinale a opção correta.

a) É possível que o filho renuncie à he-
rança do pai e, depois, represente-o 
na sucessão do avô.

b) Na linha transversal, é permitido o 
direito de representação em favor dos 
sobrinhos, quando concorrerem com 
sobrinhos-netos.

c) Em não havendo filhos para exercer 
o direito de representação, este será 
exercido pelos pais do representado.

d) O direito de representação consiste 
no chamamento de determinados pa-
rentes do de cujus a suceder em todos 
os direitos a ele transmitidos, sendo 
permitido tanto na sucessão legítima 
quanto na testamentária. 

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE SETEMbRO DE 2014. 1-C; 2- C; 3- A E 4- b.

Record indenizará
Xuxa por exibir foto da 

apresentadora nua

1ª Dica – Ao receber o cliente 
pela primeira vez, cumpre ao advo-
gado perguntar-lhe, antes do mais, se 
outorgou procuração a outro causídi-
co. Em caso afirmativo, cabe-lhe ex-
plicar que a ética o impede de aceitar 
a causa, sem que o advogado anterior 
lhe substabeleça a procuração. Antes 
disso, deve abster-se mesmo de opi-
nar sobre a questão, mesmo porque 
sua opinião pode ser contrária à da-
quele a quem está confiada à causa. 
Segundo o Código de Ética da advoca-
cia, o advogado não deve se pronun-
ciar sobre caso que saiba entregue ao 
patrocínio de outro advogado.

2ª Dica – Caso o cliente insista 
em constituir novo patrono, deve o 

profissional consultado solicitar que 
ele acerte contas com seu advogado 
e, depois, traga um substabelecimen-
to de procuração, só se justificando 
qualquer procedimento judicial, an-
tes disso, em situações de urgência, 
inadiabilidade, ou recusa do substa-
belecimento.

3ª Dica – Lembra-te de que cons-
titui infração ética, passível de pro-
cesso disciplinar ingressar o advoga-
do com mandato em processo no qual 
exista procuração válida outorgada a 
outro colega

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim

Recuperação judicial
O pedido de recuperação judicial 

da MMX Sudeste Mineração foi deferi-
do nesta quarta-feira (22/10) pelo juiz 
Ronaldo Claret de Moraes, da 1ª Vara 
Empresarial de Belo Horizonte. Um dos 
motivos para a crise, de acordo com a 
sentença, foi um “recuo do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico 
Social (BNDES) de conceder financia-
mento de longo prazo para projeto de 
expansão”. O juiz nomeou o advogado 

Bernardo Bicalho de Alvarenga Mendes 
como administrador judicial. Também 
determinou a suspensão por 180 dias 
de todas as ações de execuções contra a 
MMX Sudeste Mineração, sob a qual fica 
a unidade de Serra Azul (MG). A partir 
de agora, a companhia tem prazo de 60 
dias para apresentação do plano de recu-
peração judicial. Caso não ocorra dentro 
do período, pode ser determinada a fa-
lência da empresa. 

DECISÕES

Normas para pesquisa
 Depois das eleições, o presidente 

do Tribunal Superior Eleitoral, Dias 
Toffoli, irá convocar os institutos de 
pesquisa para fazer uma avaliação 
sobre os números apresentados ao 
longo da campanha. De acordo com 
ele, foram registrados muitos erros. 

Segundo ele, tais erros alteram ru-
mos de campanhas, podem mudar o 
voto de eleitores e influenciam a bol-
sa de valores. Por isso, acredita que 
novas normas sobre as pesquisas po-
dem ser propostas após reuniões com 
os institutos. 

Foto foi feita há mais de 20 anos para uma revista 
masculina e exibida, em 2012, no Programa do Gugu
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Depois do Simples, chegou a vez da so-
ciedade individual para a advocacia. Em 
participação na XXII Conferência Nacional 
dos Advogados, o presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho (foto), afir-
mou que entidade atuará na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal para apro-
var essa figura tributária também para os 
advogados. De acordo com ele, o tema será 
tratado com prioridade máxima pela OAB 
já no início da próxima legislatura.

A inclusão da advocacia no Supersim-
ples, com a sanção da Lei Complementar 
147 em agosto deste ano, foi uma gran-
de conquista para a categoria, afirmou 
o presidente da Ordem. Com a medida, 
advogados com rendimento médio de R$ 
5 mil por mês podem se beneficiar com a 
tributação unificada a uma alíquota total 
de 4,5% em tributos federais. Há ainda 
convênios que podem reduzir o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
que os municípios cobram. 

De acordo com Marcus Vinícius, esti-
mativas do Conselho Federal da entidade 
apontam que o número de bancas no país 
deverá saltar dos atuais 30 mil para 140 
mil com o regime tributário simplificado. O 
advogado, entretanto, destacou a necessi-
dade de haver mais avanços para fomentar 
o exercício da advocacia no país. Por isso 
ressaltou a importância da aprovação da 
sociedade individual para os advogados.

A criação da nova figura societária, 
que visa dar as mesmas proteções que 
têm as pessoas jurídicas — como respon-
sabilidade limitada ao valor do capital 
social em caso de dívidas e menor carga 
sobre ganhos — também ao advogado in-
dividual, já está sendo debatida na Comis-
são de Tributação e Finanças da Câmara 

dos Deputados, por meio do Projeto de Lei 
4.318/2012. Marcus Vinícius, inclusive, já 
entregou ao autor da proposta, deputado 
Aelton Freitas (PR-MG), uma nota técnica 
com o posicionamento do Conselho Fede-
ral sobre o novo instituto. “A prioridade no 
próximo ano será aprovar essa importante 
matéria”, afirmou.

Marcus Vinícius palestrou no debate 
“Sociedades de advogados”. O painel dis-
cutiu temas como “as relações societárias 
e trabalhistas”, “perspectivas da advoca-
cia através das sociedades de advogados” 
e principais aspectos da distribuição e a 
realidade das sociedades de advogados no 
Brasil”, entre outros.

Simples Nacional - Apenas sete es-
critórios do país recolhem seus tributos 
pelo regime do lucro real, que exige fatu-
ramento superior a R$ 70 milhões, afir-
mou o presidente da Comissão de Direito 
Tributário da OAB, Jean Cleuter Simões 
Mendonça, no painel sobre as sociedades 
de advogados.

A maior parte das bancas brasileiras, 
de acordo com ele, se enquadra no regime 
do lucro presumido. Mas a expectativa é 
que o cenário sofra alterações com a inclu-
são da advocacia no Simples. Mendonça 
lembrou que as sociedades de advogados 
têm até 30 de dezembro para aderirem 
a tributação simplificada já no próximo 
exercício.

“É importante, para quem deseja op-
tar pelo simples, verificar o seu fatura-
mento para saber sobre qual valor o Sim-
ples é realmente vantajoso. O regime é 
explicitamente mais vantajoso para quem 
tem receita de até R$ 1,8 milhões”, des-
tacou. Isso porque o sistema criou faixas 
progressivas de faturamento, cada uma 
com uma alíquota diferente. (Ascom OAB)

A enorme quantidade de reprovados 
nas provas da Ordem dos Advogados do 
Brasil é culpa da má qualidade do ensino 
jurídico. Foi o que reiteraram debatedo-
res do tema na terça-feira (21/10) na XXII 
Conferência dos Advogados, que aconte-
ceu no Rio de Janeiro. Os números, se-
gundo eles, dão indícios desse problema: 
em 1996, o Brasil tinha 160 faculdades 
de Direito. Em 2001, esse número subiu 
para 505. Hoje, são 1.284 faculdades — 
um aumento de 700% em 18 anos.

O debate teve a presença do PHD in 
Law pela University of Aberdeen Júlio 
César de Aguiar, que fez a exposição “Em 
busca de uma base científica para uma 
interpretação da lei”. Aguiar propôs um 
modelo científico chamado de “análise 
comportamental do Direito”, que é basea-
do na psicologia behaviorista e pode aju-
dar a interpretar o ensino jurídico. “Não 
podemos mais nos dar ao luxo de formar 
juristas com uma visão demasiada ro-
mântica, quase literária, da lei”, afirmou.

Durante seu discurso, o membro ho-
norário vitalício da OAB Ophir Cavalcan-
te Junior (foto) explicou que o principal 
intuito do Exame da Ordem é garantir o 
exercício profissional qualificado do ad-
vogado. Ele criticou as faculdades com 
baixa aprovação na prova. “Pesquisas 
demonstram que aqueles cursos que têm 
uma aprovação baixa no Exame de Or-

dem geralmente não investem em pes-
quisa e extensão e remuneram mal seus 
professores”, afirmou.

O novo marco regulatório do ensi-
no jurídico e os problemas de qualidade 
foram os principais assuntos tratados 
pelo presidente da comissão nacional de 
educação jurídica do Conselho Federal 
da OAB, Eid Badr, que explicou as me-
didas que estão sendo tomadas pela Or-
dem para melhorar essa situação. Badr 
elogiou a postura do presidente do Con-
selho Federal, Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho, que no início do ano passado se 
reuniu com o Ministério da Educação e 
criou o Termo de Cooperação, assumin-
do a responsabilidade de fazer audiên-
cias públicas em cada unidade federal da 
OAB. “Foram realizadas, no ano passado, 
32 audiências pelo Brasil, nas quais alu-
nos e professores se juntaram para tentar 
melhorar a qualidade do ensino”, contou.

O palestrante Willian Guimarães 
Santos de Carvalho, presidente da OAB-
-PI, discursou sobre prática jurídica e 
estágio profissional. Ele elogiou as mu-
danças em relação às regulamentações 
do estágio e da obrigatoriedade do en-
sino da prática jurídica. E destacou que 
a Ordem se preocupa com os advogados 
em início de carreira e com os estagiários 
da área. Em seu discurso, propôs que a 
OAB assuma dois cursos aos recém-for-
mados: um de capacitação de estágios 
e outro de formação de mediadores. Os 
presentes no auditório concordaram com 
as propostas.

Sobre a valorização do professor, o 
presidente da comissão especial de apoio 
ao professor de Direito do Conselho Fe-
deral, Sergio Leal Martinez, afirmou que 
devem ser criados projetos que valorizem 
o papel que esse professor desempenha. 
“Para que o professor de Direito possa 
exercer seu trabalho com dignidade, deve 
haver remuneração adequada ao seu pa-
pel e desempenho na sociedade”, explicou.

O painel foi comandado pelo presiden-
te da OAB-RO, Andrey Cavalcante Carva-
lho, e teve como relator e secretário os ad-
vogados Lúcio Teixeira dos Santos e Hélio 
Gomes Coelho Júnior. (Ascom OAB). 

A ação de improbidade administra-
tiva, por sua natureza cível, fica fora da 
competência do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) mesmo quando o réu é senador 
ou deputado federal. Esse foi o enten-
dimento da ministra Cármen Lúcia ao 
negar reclamação do deputado federal 
Sebastião Ferreira da Rocha (SDD-AP) 
contra decisão de primeira instância na 
Justiça estadual do Amapá.

O parlamentar (foto) e outras pes-
soas foram alvo de ação do Ministério 
Público em 2005, por supostas irregu-
laridades na licitação e na execução de 
obras de um hospital em Macapá.

No ano passado, o juízo da 6ª Vara 
Cível da capital condenou os réus a 
devolver R$ 2,1 milhões aos cofres pú-

blicos, além de determinar a perda da 
função pública, a suspensão dos direitos 
políticos por cinco anos e o pagamento 
de multa civil de R$ 1 milhão por cada 
um. A sentença também proíbe que os 
condenados façam novas contratações 
com o poder público ou recebam incenti-
vos fiscais pelo prazo de cinco anos.

Rocha alegou ao STF que a ação 
passou a correr quando ele já exercia o 
mandato de deputado federal. Por isso, 
ele avaliou que teria prerrogativa de 
foro e somente poderia ser julgado pelo 
Supremo. O deputado afirmou ainda 
que, pelos mesmos fatos, virou réu no 
STF na Ação Penal 508.

A ministra Cármen Lúcia apontou 
que, em 2005, a corte já considerou in-
constitucional a Lei 10.628/2002 — que 
equiparava a ação por improbidade à 
Ação Penal e estendia o direito a foro 
privilegiado —, conforme a ADI 2.797. 
“Não se demonstra a alegada usurpa-
ção, pois a ação de improbidade admi-
nistrativa, pela natureza não penal, 
não se inclui na competência do Supre-
mo Tribunal Federal, mesmo quando 
ajuizada contra autoridade com foro 
específico neste órgão, incluído o par-
lamentar federal”, afirmou a ministra. 
(Ascom STF)

Depois do Simples, OAB agora quer 
sociedade individual de advogados

Cursos de Direito aumentam 700% 
em 18 anos e qualidade cai, diz OAB

STF reafirma que não há prerrogativa 
de foro em ação por improbidade

FORMAÇÃOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Legalidade de decisão

Buscas suspensas

O plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral definirá, na próxima quarta-feira 
(29/10), se o ministro Dias Toffoli poderia 
ter determinado a prisão de Luiz Estevão 
sem o voto dos demais ministros da 1ª Tur-
ma. Na terça-feira (21/10), a Turma decidiu, 
por unanimidade, que caberia ao plenário 

julgar uma questão de ordem levantada 
pela defesa de Estevão. Os advogados ale-
garam que a decisão de Toffoli prejudicou 
a defesa, e teria que ser colegiada. Contra 
o voto do ministro Marco Aurélio, a Turma 
manteve a prisão do empresário até deci-
são final do Plenário. 

O procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, recorreu ao Su-
premo Tribunal Federal para deter-
minar à Polícia Federal que devolva 
todos os mandados de busca e apre-
ensão já emitidos pelo STF a pedi-
do da própria PGR e até agora não 
cumpridos referentes à Operação 
Colono, uma investigação da PF so-

bre as fraudes no Pronaf em Santa 
Cruz do Sul (RS). A PGR alegou ao 
STF que as medidas não se justifi-
cam mais, pois informações sobre a 
operação foram parar na imprensa 
no início de outubro. Na prática, o 
inquérito continua em tramitação 
no STF, mas não haverá as apreen-
sões pedidas pela PF. 



O Colégio de Presidentes da 
OAB, reunido na capital federal, 
aprovou à unanimidade a elaboração 
de uma moção de repúdio ao Projeto 
de Lei nº 7.191/2014, de autoria do 
deputado federal Giovani Cherini, 
que obriga a renovação a cada dois 
anos de qualquer procuração dada 
pelo cliente ao seu advogado.

No PL em questão, o deputado 
justifica sua proposta afirmando 
que o objetivo é evitar golpes onde 
advogados, de posse da procuração, 
se apropriam de bens de clientes. 
“Com essa proposta, o parlamentar gene-
raliza situações específicas. Não podemos 
aceitar que paire essa desconfiança sobre 
a classe dos advogados, baseando-se em 
premissas de casos raros e isolados”, en-
tende Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 

presidente nacional da OAB.
Atualmente, a matéria encontra-se na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania da Câmara dos Deputados, tendo 
também sido distribuída ao Conselho Ple-
no da OAB Nacional para deliberação no 
próximo dia 3 de novembro.

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- Fui eleito sindico do meu pré-
dio que tem uma alta enorme de 
inadimplência condominial, gos-
taria de saber o que posso fazer 
para tentar diminuir ou amenizar 
essa situação? Fernando Carlos.

Fernando, a inadimplência sem 
sombra de dúvida é um dos maiores 
problemas que afetam uma gestão con-
dominial e quem consegue diminuir o 
máximo essa incidência tem como rea-
lizar bons projetos em seu condomínio. 

Os especialistas nessa área trazem 
como dicas para diminuir o efeito da 
inadimplência: a) Fundo de reserva – 
esse fundo deve ter um recolhimento 
mensal, já incluído na taxa condomi-
nial. Normalmente, empreendimentos 
com mais de 20 apartamentos ou casa 
recorrem ao fundo para usá-lo quando 
a inadimplência é alta ou para alguma 
situação emergencial; b) Constituição 
do fundo – o fundo deve ser criado por 
meio de convenção condominial é deve 
ser votado em assembleia onde a maio-
ria dos moradores esteja a favor. Além 
disso, o síndico ou administrador deve 
informar quando houver necessidade 
de usá-los; c) dívida – é indicado que o 
síndico e administradores de condomí-
nios façam cobrança extrajudicial pro-
tocolada, e que recorra à via judicial a 
partir do terceiro mês de atraso, para 
evitar o crescimento da dívida e o com-

prometimento das despesas.
Além disso, outros pontos em que 

devem ficar atento os síndicos e admi-
nistradores de condomínios são: d) Co-
brança – é recomendável que a cobran-
ça do débito não exponha o condomínio 
a situações vexatórias e que seja feita 
no endereço domiciliar do devedor. É 
proibido, por exemplo, enviar para o 
trabalho da pessoa; e e) Conscienti-
zação – Conscientizar os moradores 
sobre a necessidade de quitação das 
despesas é importante para diminuir 
as taxas de inadimplência.

2- Minha mãe faleceu e deixou 
duas casas para cinco filhos. Acon-
tece que dois não querem vender 
imóveis e outros querem a venda. 
Só podemos resolver isso na justiça 
já que ela não deixou testamento? O 
que podemos fazer? Bruno Sodré.

Bruno, se todos os filhos fossem maio-
res de idade e houvesse consenso sobre a 
destinação de cada bem, vocês poderiam 
até fazer um inventário extrajudicial, 
que é mais rápido e com menos burocra-
cia. Mas, havendo a citada divergência 
sobre a destinação a ser dada aos imó-
veis, ou mesmo acerca da forma de divi-
são, vocês por força de lei, terão que que 
recorrer ao Poder Judiciário para pro-
mover um inventário judicial, afim de 
que o juiz determine a forma e o modo de 
divisão bens, nesse caso as duas casas.

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Condominial para 
Dr. Vercil Rodrigues, encaminhar para os E-mails: vercil@jornaldireitos.com,  

jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com

Consulta Condominial

OAB é contra PL que obriga renovação 
de procuração a cada dois anos

CONSELHO FEDERAL DA OAB

Candidatos processados
No dia 1º de janeiro de 2015, pelo 

menos 12 estados e o Distrito Federal 
terão governador com processo na Jus-
tiça. Seis já foram eleitos, e outros seis 
estados, mais o DF, possuem os dois can-
didatos no 2º turno com processos judi-
ciais. O dado é da ONG Transparência 
Brasil, que apurou a situação legal dos 
candidatos ao governo dos estados. Dos 
26 candidatos que disputam 2º turno, 19 

respondem a processo na Justiça. No 1º 
turno, dos 162 concorrentes, 63 tinham 
pendência na Justiça ou nos Tribunais 
de Contas. “Parece que o eleitor não se 
importa se o seu candidato é limpo ou 
não. Temos um esforço para mostrar 
quem possui pendência, mas isso não 
parece ser um fator determinante no 
voto”, afirma Juliana Sakai, uma das 
autoras do levantamento. 

Presidentes decidiram elaborar moção de repúdio 
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Em abril deste ano, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF)  julgou um “ladrão de 
galinha”. Agora vai se deparar com um pé 
descalço cujo sonho era se transformar em 
um “pé de chinelo” (HC 123.108). A frase 
de um camponês de El Salvador, referida 
por José Jesus de La Torre Rangel (e aqui 
difundida por Lenio Streck) é paradigmá-
tica: “la ley es como la serpiente; solo pica 
a los descalzos“. Isso vale, em grande me-
dida, no Brasil, para a lei penal (em regra, 
só pica os descalços).

O Judiciário brasileiro (tanto nesse 
caso do par de chinelos como em outros, 
exemplificativamente o da subtração de 
duas galinhas de São João de Nepomu-
ceno-MG, onde ficou vencido o ministro 
Marco Aurélio que não concedia o HC 
para o “ladrão de galinha”), depois de de-
zenas de anos em contato e experiência 
com a degeneração moral da sociedade e 
das instituições, degradação essa promo-
vida pela prazerosa vulgaridade do homo 
democraticus(Tocqueville e Gomá Lanzón), 
nos seus surtos de desconexão absoluta da 
realidade, vez por outra, delibera se desli-
gar do mundo dos humanos. Transforma-
-se, nesses momentos, num avatar.

Como já não tem contato com os hu-
manos (os terráqueos), concede-se licença 
para se afastar do mundo tangível e de se 
expressar numa linguagem metafísica, 
absolutamente inacessível à quase abso-
luta totalidade dos habitantes do planeta 
azul. Não faz isso por se julgar superior 
aos mortais, certamente, sim, por se en-
tender diferente (outro mundo, outro pla-
neta, outra lógica, outra civilização).

O habeas corpus do “pé descalço” foi 
denegado pelo STJ (sexta turma) com 
base nos seguintes argumentos (prestem 
atenção na linguagem): “É condição sine 
qua non ao conhecimento do especial que 
tenham sido ventilados, no contexto do 
acórdão objurgado, os dispositivos legais 
indicados como malferidos na formulação 
recursal. Inteligência dos enunciados 211⁄ 
STJ, 282 e 356⁄ STF.”

Tudo isso é fruto de uma inteligência 
das súmulas 211, 282 e 356 do STF. Que 
pena que essa inteligência dos avatares 
não tem nada a ver com o ideal terráqueo 
da Justiça ao alcance de todos (na forma e 
na substância).

A ementa do julgado (sexta turma) 

prossegue: “Possuindo o dispositivo de 
lei indicado como violado comando legal 
dissociado das razões recursais a ele re-
lacionadas (sic), resta impossibilitada a 
compreensão da controvérsia arguida nos 
autos, ante a deficiência na fundamenta-
ção recursal. Incidência do enunciado 284 
da súmula do Supremo Tribunal Federal.”

Claro que, aqui na Terra, para “com-
preender a controvérsia” e determinar o 
arquivamento imediato dos autos relacio-
nados à subtração de um par de chinelos 
(devolvido, diga-se de passagem) só de-
pendemos de uma caneta e de uma cabeça 
terráquea, dotada de humanidade e sensi-
bilidade. Nada mais que isso.

Para a aplicação ou não do principio 
da insignificância (continua a ementa), 
“devem ser analisadas as circunstâncias 
específicas do caso concreto, o que esbar-
ra na vedação do enunciado 7 da súmula 
desta Corte”.

Quais circunstâncias específicas mais 
são necessárias além do fato de se tratar 
de um par de chinelos de R$ 16 (devolvi-
dos) subtraído por um “pé descalço”, que 
foi condenado a um ano de prisão em regi-
me semiaberto?

Para a sexta turma, o arquivamento 
desse caso é muito relevante por possuir 
caráter constitucional. E a “a análise de 
matéria constitucional não é de competên-
cia desta Corte, mas sim do Supremo Tri-
bunal Federal, por expressa determinação 
da Constituição Federal”.

Seja de que natureza for, aqui na Ter-
ra, manda a sensibilidade humana que a 
subtração de um par de chinelos de R$ 16 
deve ser arquivada prontamente, por meio 
de um habeas corpus de ofício. A matéria 
constitucional aqui existente é a dignidade 
humana, a liberdade, o Estado de direito, a 
proporcionalidade, a razoabilidade etc. Em 
síntese, tudo que os avatares desconhecem.

Há momentos que dá vontade de co-
piar, aqui no Brasil, aquela criança que, 
no Uruguai, no tempo da ditadura (criti-
cada por Eduardo Galeano), pediu a sua 
mãe que a levasse de volta para o hospital 
porque ela queria “desnascer”.

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VI - n° 69 - SUL DA BAHIA - De 25 de outubro a 25 de novembro de 2014

1º Caderno
08

A lei penal é como a
serpente, só pica os descalços

O Congresso analisa atualmente o 
PL 5.749/13, de autoria do deputado 
Sérgio Zveiter, que altera a lei 8.906/94 
para inserir no art. 3°, §2°, ao lado do 
estagiário, a figura do paralegal, ba-
charel em Direito sem a inscrição na 
Ordem a quem caberiam funções au-
xiliares às do advogado. A justificativa 
do projeto lembra o fato de que há “ver-
dadeiro exército de bacharéis” no país, 
cerca de cinco milhões. 

No direito norte-americano existe 
função homônima, algo como um assis-
tente do advogado para “assuntos ex-
ternos”, sem a necessidade de formação 

jurídica. Existe também a possibilida-
de de especialização da carreira daque-
le que estudou Direito (“lawyer”) em 
pesquisas, redação de peças ou atuação 
perante os tribunais, sendo que somen-
te para essa última o profissional preci-
sa integrar a Bar Association.

No Brasil, tem se tornado comum 
em escritórios de advocacia que alguns 
bacharéis em Direito sejam contrata-
dos como “assistentes jurídicos” en-
quanto se preparam para o exame de 
Ordem. A lei viria, pois, para reger o 
contrato de trabalho durante esse lap-
so temporal.

Projeto de lei cria a
função do paralegal

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.

Direito Penal
www.professorlfg.com.br

Dano moral

Sem acessibilidade

A 5ª Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho do Rio de Janeiro conde-
nou uma loja do McDonald’s a pagar 
R$ 50 mil a um menor aprendiz. Ele 
foi acusado de roubar um sanduíche. 

Só que o lanche, na verdade, fora 
dado por uma das gerentes, segundo 
a ação. O desembargador Marcelo Au-
gusto Souto de Oliveira foi relator da 
decisão. 

A Justiça Federal do Rio Grande 
do Sul condenou o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), órgão do MEC que 
realiza o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) a indenizar em R$ 10 
mil um cadeirante gaúcho que teve 
de fazer a prova com condições ina-
dequadas de acessibilidade. O can-
didato chegou a urinar nas calças 
porque não era possível entrar no 
banheiro com a cadeira de rodas. 
Segundo o juiz federal Andrei Pitten 

Velloso, o Inep promoveu a inscrição 
do autor para fazer o Enem levan-
do em conta sua característica de 
portador de necessidades especiais. 
“Está claro, assim, que o Inep tomou 
ciência da condição especial do alu-
no, sem ter providenciado, porém, 
como lhe cabia, estrutura adequa-
da”, concluiu. O juiz complementou 
que a humilhação passada pelo ca-
deirante justifica a indenização por 
dano moral. A decisão foi mantida 
no TJ-RS. 

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 
investigação 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 re-
visional)

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

 (De uma petição de inventário em 
Sorocaba, SP).

6) “O pedestre não tinha ideia 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!
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Corte europeia volta a
afirmar que presos não

podem ser banidos das urnas

DIREITO INTERNACIONAL

Petrobras investigada
A Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) abriu processo administrativo 
para investigar a Petrobras por causa 
das denúncias de corrupção surgidas com 
a operação lava-jato, da Polícia Federal. 
O processo foi iniciado após ser noticia-
do que a estatal já é alvo de investigação 
semelhante nos Estados Unidos. De acor-
do com uma fonte da Petrobras, a CVM 

quer tomar conhecimento de tudo o que 
ocorreu desde que Paulo Roberto Costa, 
ex-diretor da estatal, iniciou delação pre-
miada e contou que havia esquema de 
pagamento de propina para políticos de 
PT, PMDB e PP. Caso a CVM comprove 
as irregularidades, será aberta nova fase 
da investigação que poderá resultar em 
punições para a companhia.

A Câmara dos Deputados apro-
vou, na semana passada, uma medi-
da que anistia parte das dívidas de 
condenados por desvios de recursos 
públicos. Pelo texto da Medida Pro-
visória 651, que ainda precisa passar 
pelo Senado e pela sanção da presi-
dente Dilma Rousseff, as cobranças 

contra gestores que cometeram irre-
gularidades vão ser pagas com redu-
ção ou até exclusão de juros e multas, 
e poderão ser parceladas em até 15 
anos. Esse tipo de dívida é cobrado 
pela Advocacia-Geral da União após 
condenações da Justiça ou de órgãos 
de controle. 

Sem juros

Ao apagar das luzes no Congresso Na-
cional, a presidenta Dilma Rousseff edita 
a Medida Provisória 656, que, segundo a 
sua ementa, cuida de matéria econômica-
-financeira, de matéria tributária e de 
criação de um novo título de crédito. Em 
momento algum, como legalmente deve-
ria fazê-lo, menciona a nova sistemática 
sobre a compra e venda de imóveis e sua 
repercussão no direito processual civil 
(artigos 10 a 17). Tal omissão é bastan-
te estranha, pois o Artigo 62, Letra B, da 
nossa Constituição veda a edição de MP 
em matéria de direito processual civil.

Quando a medida estiver vigorando 
plenamente, qualquer ação, inclusive a 
trabalhista, que não estiver averbada na 
matrícula de um imóvel não terá valida-
de para terceiros. Ou seja, os credores (os 
trabalhadores brasileiros) não consegui-
rão alcançar esse imóvel. Com isso, cons-
trutoras, incorporadoras e agentes finan-

ceiros do setor imobiliário (bancos) ficam 
isentos do pagamento de dívidas fiscais, 
civis e da justiça do trabalho, podendo 
vender seus imóveis sem quaisquer res-
trições. 

Tal medida vai de encontro às normas 
do Conselho Nacional de Justiça, que re-
comendou a apresentação da certidão da 
Justiça do Trabalho nas escrituras, com a 
finalidade de proteger os trabalhadores, 
geralmente as pessoas mais humildes do 
povo brasileiro, de fortes grupos econômi-
cos como bancos e indústrias da constru-
ção civil (Recomendação CNJ 3/2012). 

Além disso, ao invés de desburocrati-
zar a compra e venda de imóveis, a medi-
da provisória cria uma nova certidão para 
os registros de imóveis, tornando one-
rosos esses registros — que atualmente 
são gratuitos —, aumentando, assim, de 
forma desmedida, a receita dos donos de 
cartório de registro de imóveis. 

 Impedir toda pessoa que está pre-
sa de votar viola o direito da sociedade 
de ter eleições livres. O entendimen-
to já foi repetido diversas vezes pela 
Corte Europeia de Direitos Humanos, 
mas ainda não foi assimilado por mui-
tos países no continente europeu. Na 
terça-feira (21/10), o tribunal reafir-
mou a importância de não restringir 
indiscriminadamente o direito ao voto 
nos presídios.

Dessa vez, a legislação da Tur-
quia foi analisada. Lá, toda pessoa 
condenada à pena de prisão não pode 
votar pelo tempo que durar a punição. 
Ainda que a pena seja convertida em 
trabalho comunitário ou que o con-
denado ganhe liberdade condicional, 
só vai poder participar das eleições a 
partir da data em que sua pena origi-
nal terminar.

Para a Corte Europeia, quando 
se trata de impedir um preso de vo-
tar, o que está em jogo não é mais 
seu direito individual. Esse direito 
pode ser suspenso por um tempo, as-
sim como acontece com a liberdade, 
que é restringida enquanto durar a 
pena. É a proibição generalizada ao 
voto atrás das grades que preocupa 
o tribunal, que defende que se trata 
de um direito coletivo ter o maior nú-
mero de cidadãos elegendo os gover-
nantes. Banir todo preso das urnas 
viola a garantia de eleições livres, 
considera a corte.

Pela jurisprudência do tribunal, 
cada país europeu precisa aprovar 
leis que especifiquem quais condena-
dos não podem votar. O critério para 
decidir quem fica fora das urnas 
pode ser a pena aplicada. Por exem-
plo, como acontece na Holanda: lá, só 
quem foi condenado a pena de prisão 
maior do que um ano é que fica impe-

dido de votar.
Dados de 2005 da Corte Europeia 

de Direitos Humanos mostram que, 
na época, 13 países europeus impe-
diam todo preso condenado de ir às 
urnas e outros 13 impunham a res-
trição de acordo com o crime cometi-
do e a punição recebida. Atualmente, 
pelo menos mais seis países, além da 
Turquia, proíbem qualquer preso de 
votar. Na Noruega, em Luxemburgo 
e na Rússia, a proibição está prevista 
na constituição nacional. Itália, Reino 
Unido e Áustria também banem os en-
carcerados das eleições, mas com base 
em leis ordinárias.

Pai da pátria - No julgamento da 
terça-feira (21/10), a discussão sobre 
o voto de preso na Turquia foi uma 
questão secundária levantada numa 
reclamação sobre a liberdade de ex-
pressão. Um cidadão turco chamado 
Murat Vural estava contestando sua 
pena de quase 13 anos de prisão por 
ter jogado tinta em estátuas de Mus-
tafa Kemal Atatürk, espalhadas em 
espaço público.

Atatürk é considerado o fundador 
da Turquia. Ele foi o primeiro presi-
dente da República turca, cargo que 
exerceu por 15 anos, até morrer. Ofen-
der Atatürk é crime previsto no Códi-
go Penal.

A Corte Europeia de Direitos Hu-
manos não avaliou a proibição em 
si, mas considerou que aplicar uma 
pena de 13 anos de cadeia para al-
guém que estava protestando nas 
ruas, ainda que jogando tinta em 
estátuas, é desproporcional. Para o 
tribunal, os protestos cometidos por 
Murat Vural não deveriam ser pu-
nidos com prisão, o que é exagerado 
diante da garantia fundamental de 
liberdade de expressão. 

Medida Provisória
656 dá calote nos

direitos do trabalhador
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O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) enviou ofícios 
a tribunais do país para saber 
quais cortes criaram núcleos 
para tentar resolver contro-
vérsias de forma pacífica. A 
Resolução 125/2010 determi-
nou a implantação dos chama-
dos Núcleos Permanentes de 
Métodos Consensuais de So-
lução de Conflitos, mas o CNJ 
afirma que nem todos os tribu-
nais cumprem a obrigação.

Embora a regra tenha 
sido criada há quase quatro 
anos, não existe nenhuma 
estatística sobre a situação 
atual. “Será uma espécie de 
diagnóstico da resolução no 
Brasil até hoje. Queremos 
saber quantos núcleos foram 

criados e quantos deles estão 
funcionando”, afirma o conse-
lheiro Emmanoel Campelo, 
coordenador do Comitê Ges-
tor do Movimento pela Conci-
liação do CNJ.

A ideia é que os núcleos 
façam convênios e parcerias 
para incentivar a capacitação 
de servidores conciliadores e 
estimular programas de me-
diação comunitária. A norma 
diz ainda que Centros Judici-
ários de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejuscs) façam au-
diências e sessões de concilia-
ção e mediação. Juízes deverão 
responder a um questionário 
do Departamento de Pesqui-
sas Judiciárias do CNJ até o 
próximo ano. (Ascom CNJ)

CNJ questiona tribunais
sobre criação de núcleos 
para solucionar conflitos

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

01) Tenho 58 anos e trabalhei de abril de 
1979 até agosto de 1985 e de abril de 1996 até 
janeiro de 2002 numa Companhia de Minera-
ção. Com base nesse tempo de contribuição 
eu já teria direito a algum tipo de aposen-
tadoria do Regime Geral da Previdência So-
cial? Jorge Paulo.

O período laboral indicado, totaliza 12 (doze) 
anos e 01 (um) mês de tempo de contribuição. 
Este tempo de contribuição é insuficiente para a 
concessão da Aposentadoria por Tempo de Contri-
buição, que tem como requisito determinante ter 
o segurado 35 (trinta e cinco) anos de contribuição 
se a atividade profissional exercido na Companhia 
de Mineração for considerada comum.

Se a atividade profissional exercida na Compa-
nhia de Mineração, lhe expunha a uma associa-
ção de agentes nocivos a sua saúde e integridade 
física, seriam necessários 25 (vinte e cinco) anos 
de contribuição nesta atividade para fazer jus à 
concessão da Aposentadoria Especial.

Desse modo, no momento o Sr. Jorge Paulo não 
preenche os requisitos necessários para se aposen-
tar, exceto se por alguma enfermidade gerar inca-
pacidade para exercer qualquer atividade laborati-
va, desde que mantenha a qualidade de segurado.

02 - Apesar de ser advogado desde 1978, 
somente comecei a contribuir com a Previ-
dência Social há sete anos. Assim, na condi-

ção de contribuinte individual, posso pagar 
todo retroativo ou perdi a chance de fazê-lo? 
Anônimo.

Conforme as informações contidas no quesito, 
a inscrição na Previdência Social ocorreu há sete 
anos, a partir deste marco o advogado passou a 
ser contribuinte individual tendo a obrigação de 
efetuar mensalmente suas contribuições previ-
denciárias. Caso ocorra o não pagamento de al-
gum mês ou meses neste período o segurado pode 
pagas a competência(s) que tiver (em) em aberto 
com os acréscimos legais.

As contribuições previdenciárias no período 
anterior a data que se inscreveu na Previdenci-
ária Social não são devidas, pois ainda não era 
segurado obrigatório, e também referiam-se a 
Salários de Contribuição em outras moedas que 
não o Real. Contribuições previdenciárias existen-
tes antes de Julho de 1994, para a concessão dos 
benefícios previdenciários atuais, só servem com 
tempo de contribuição e, para elaboração do cál-
culo da RMI destes benefícios previdenciários a 
planilha de cálculo é preenchida com os Salários 
de Contribuição a partir de Julho de 1994, quando 
entrou em vigência a moeda Real.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
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