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Senado aprova PEC que dá 
destaque ao TST na Constituição
O Tribunal Superior do Trabalho será 

destacado como órgão do Poder Judiciário no 
texto da Constituição Federal. Isto é o que 
determina a Proposta de Emenda à Cons-
tituição 32/2010, aprovada na noite dessa 
terça-feira (10/3) pelo Senado.

Leia na página 9

Demora em publicação
de lei dá a professora 
pública direito a FGTS

DECISÕES

OAB reitera direito
à livre manifestação 

pacífica

CONSELHO 
FEDERAL DA OAB MP DA Bahia aprova 

30% de vagas para 
negros em concurso 

para promotores
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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

País precisa de reforma política urgente
A corrupção é uma chaga que 

drena os recursos públicos que po-
deriam ser investidos na garantia 
dos direitos fundamentais. A en-
dêmica apropriação privada dos 
recursos públicos, em todos os ní-
veis de governo, é um obstáculo ao 
pleno desenvolvimento do Brasil 
como nação moderna. A corrupção 
é a negação da República.

Não cabe à OAB pedir a conde-
nação ou a absolvição de acusados, 
nem comentar casos submetidos à 
apreciação judicial. Mas tem o de-
ver institucional de declarar que o 
povo brasileiro exige a investiga-
ção minuciosa de todos os fatos, 
bem como a responsabilização ci-
vil, administrativa e criminal dos 
autores dos delitos apurados.

Alertamos que o propósito de 
investigar profundamente não 
pode implicar a violação dos prin-
cípios básicos do Estado de Direito. 
Os postulados do devido proces-
so legal, do direito de defesa e da 
presunção de inocência são valores 
que devem nortear a convivência 
civilizada em uma sociedade de-
mocrática, com a proteção do ser 
humano contra o uso arbitrário do 
poder.

Além da profunda investiga-

ção dos fatos ilícitos, temos que 
enfrentar a tarefa de pôr fim aos 
estímulos sistêmicos à prática da 
corrupção, e o financiamento em-
presarial de campanhas eleitorais 
é o incentivo principal.

O Brasil necessita de uma ur-
gente reforma política democráti-
ca e republicana. O atual sistema 
eleitoral torna as eleições brasilei-
ras caríssimas. O financiamento 
de campanhas por empresas pri-
vadas cria uma sobreposição ve-
nenosa entre política e interesses 
empresariais, e precisa ser urgen-
temente extirpado das eleições.

A cidadania celebra a rejeição 
pelo Supremo Tribunal Federal 
do financiamento empresarial das 
campanhas eleitorais, por meio da 
manifestação já de sua maioria na 
Ação Direta de Inconstitucionali-
dade nº 4.650, proposta pela OAB, 
pugnando pelo seu rápido julga-
mento.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil elaborou um Plano de 
Combate à Corrupção, a ser im-
plantado por todos os poderes pú-
blicos. O documento tem 13 pon-
tos principais e propõe a urgente 
regulamentação da Lei 12.846, 
de 2013, denominada Lei Anti-

corrupção, que pune as empresas 
corruptoras, a criminalização do 
caixa 2 de campanha eleitoral, a 
aplicação da Lei da Ficha Limpa 
para todos os cargos públicos, 
além do cumprimento fiel da Lei 
de Transparência e da Lei de 
Acesso às Informações. Outras 
medidas presentes no plano são 
o cumprimento da ordem crono-
lógica no pagamento das contas 
públicas e a redução drástica 
dos cargos de livre nomeação no 
serviço público, priorizando os 
servidores de carreira e concur-
sados, assim como a valorização 
da advocacia pública e o estabe-
lecimento de uma política nacio-
nal de cultura e educação, esti-
mulando a conduta ética.

A conjugação entre a apura-
ção profunda de todos os casos de 
malversação de recursos públicos, 
o fim do investimento empresarial 
em partidos e candidatos e a im-
plantação do Plano de Combate à 
Corrupção resultará no aperfeiço-
amento das práticas administrati-
vas e no amadurecimento do Bra-
sil como república democrática.

* Por Marcus Vinicius Furtado. 
Presidente do Conselho Federal da OAB.

Site: http://www.oab.org.br/

ARTIGO

                   Por Marcus Vinicius Furtado.

A raiz da 
corrupção

Após considerar intempestivo o recurso proposto pelo 
município de Iguatu (CE), o Tribunal Superior do Traba-
lho confirmou decisão que garante o pagamento de FGTS 
para uma professora da rede pública de ensino da cidade.

A servidora contestou a validade da lei que criou o re-
gime estatutário para os funcionários da cidade. De acor-
do com ela, a norma ficou grande período sem validade, 
pois apesar de ser sancionada em 1990, a Lei Municipal 
104 só foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará 
em julho de 2009 — mais de 20 anos depois de ela ter sido 
aprovada em concurso público para o cargo, em 1983.

Em primeira instância, a Vara do Trabalho de Iguatu 
(CE) considerou a lei municipal inválida até a publicação 
informada pela professora, e condenou o município a pa-
gar o FGTS da contratação até o dia anterior ao da publi-
cação no Diário Oficial.

O município recorreu então ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região (CE) e apresentou provas de que a 
lei havia sido publicada em um jornal da cidade em maio 
de 1991. O TRT-7 acatou o argumento e limitou o paga-
mento do FGTS apenas até esta data.

Insistindo na tese da prescrição do direito ao FGTS, o 
município recorreu ao TST. A relatora do caso, ministra-
Delaíde Miranda Arantes, não conheceu do recurso por in-
tempestividade, pois o pedido foi protocolado um dia após 
o prazo legal, sem justificação.

A Súmula 385 do TST abre a oportunidade do órgão 
público se justificar em caso de feriado local ou ausência 
de expediente forense, mas o município não usou do me-
canismo.

“Cabe à parte comprovar, quando da interposição de 
recurso, a existência de feriado local ou de dia no qual não 
haja expediente forense que justifique a prorrogação do pra-
zo recursal, o que não ocorreu nos autos”, disse a relatora. 

Demora em publicação
de lei dá a professora 
pública direito a FGTS

DECISÕES
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Direito Penal
1 - Numerosos cidadãos, sem qualquer 

combinação prévia, revoltados com os 
sucessivos escândalos e as notícias de 
corrupção envolvendo as autoridades 
locais, vestiram-se totalmente de pre-
to e foram para as escadarias da Câ-
mara Municipal, após terem escutado 
do prefeito, durante uma entrevista 
ao vivo, que os professores municipais 
eram marajás. Lá chegando, alguns 
manifestantes, também sem qualquer 
combinação ou liame subjetivo, come-
çaram a atirar pedras em direção ao 
referido prédio público e, com isso, 
três vidraças foram quebradas. A po-
lícia, com o auxílio das imagens gra-
vadas e transmitidas pela imprensa, 
conseguiu identificar todas as pessoas 
que atiraram pedras e danificaram o 
patrimônio público.

Nesse sentido, tendo por base as informa-
ções apresentadas no fragmento aci-
ma, assinale a afirmativa correta.

a) Os cidadãos devem responder pelos crimes 
de associação criminosa (Art. 288, do CP) e 
dano qualificado (Art. 163, § único, inciso 
III, do CP).

b) Descabe falar-se em crime de associação 
criminosa (Art. 288, do CP), pois, dentre 
outras circunstâncias, a reunião das pesso-
as, naquele momento, foi apenas eventual.

c) Deve incidir, para o crime de dano qualifi-
cado (Art. 163, parágrafo único, inciso III, 
do CP), a circunstância agravante do con-
curso de pessoas.

d) Não houve a prática de nenhum ato crimino-
so, pois as condutas descritas não encontram 
adequação típica e, mais ainda, não havia dolo 
específico de deteriorar patrimônio público.

2 - Francisco foi condenado por homicí-
dio simples, previsto no Art. 121 do 
Código Penal, devendo cumprir pena 
de seis anos de reclusão. A sentença 
penal condenatória transitou em jul-
gado no dia 10 de agosto de 1984. Dias 
depois, Francisco foge para o interior 
do Estado, onde residia, ficando isola-
do num sítio. Após a fuga, as autorida-
des públicas nunca conseguiram cap-
turá-lo. Francisco procura você como 
advogado(a) em 10 de janeiro de 2014.

Com relação ao caso narrado, assinale a 
afirmativa correta.

a) Ainda não ocorreu prescrição do crime, 
tendo em vista que ainda não foi ultrapas-
sado o prazo de trinta anos requerido pelo 
Código Penal.

b) Houve prescrição da pretensão executória.
c) Não houve prescrição, pois o crime de ho-

micídio simples é imprescritível.
d) Houve prescrição da pretensão punitiva 

pela pena em abstrato, pois Francisco nun-
ca foi capturado.

3 - José cometeu, em 10/11/2008, delito de 
roubo. Foi denunciado, processado e 
condenado, com sentença condenató-
ria publicada em 18/10/2009. A referi-
da sentença transitou definitivamente 
em julgado no dia 29/08/2010. No dia 
15/05/2010, José cometeu novo delito, 
de furto, tendo sido condenado, por 
tal conduta, no dia 07/04/2012.

Nesse sentido, levando em conta a situação 
narrada e a disciplina acerca da rein-
cidência, assinale a afirmativa correta.

a) Na sentença relativa ao delito de roubo, 
José deveria ser considerado reincidente.

b) Na sentença relativa ao delito de furto, 
José deveria ser considerado reincidente.

c) Na sentença relativa ao delito de furto, 
José deveria ser considerado primário.

d) Considera-se reincidente aquele que prati-
ca crime após publicação de sentença que, 
no Brasil ou no estrangeiro, o tenha conde-
nado por crime anterior.

   
4 - Pedro Paulo, primário e de bons an-

tecedentes, foi denunciado pelo cri-
me de descaminho (Art. 334, caput, 
do Código Penal) pelo transporte de 
mercadorias procedentes do Paraguai 
e desacompanhadas de documenta-
ção comprobatória de sua importação 
regular, no valor de R$ 3.500,00, con-
forme atestam o Auto de Infração e o 
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, 
bem como o Laudo de Exame Merceo-
lógico, elaborado pelo Instituo Nacio-
nal de Criminalística.

Em defesa de Pedro Paulo, segundo en-
tendimento dos Tribunais Superiores, 
é possível alegar a aplicação do

a) princípio da proporcionalidade.
b) princípio da culpabilidade.
c) princípio da adequação social.
d) princípio da insignificância ou da bagatela.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE fEvEREIRO DE 2015. 1-A; 2- C; 3- D E 4- C.

Rua São Vicente de Paula, 187 -sala 201
Centro - CEP: 45600-105 - Itabuna-BA

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

33 - Advogados novos, recém inscritos na OAB, comumente as-
sumem e introjetam as comoções e os interesses dos clientes como 
se fossem seus, com ele se confundindo, esquecendo de que é apenas 
seu procurador, contratado para defendê-los.

34 - Sem prejuízo do espírito crítico, da firmeza e vigor da ex-
posição 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 termos 
urbanos, abstendo-se de alusões pessoais a um e outro, salvo as de 
caráter respeitoso e elogioso.

35 - Profissional principiante, procura ter cuidado, tato, habi-
lidade em seus contatos com o juiz, no desempenho de teu ofício. 
Mesmo que o advogado mantenha relações pessoais 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 causar constrangimento, dar ensejo a 
maledicência e ser mal interpretado, não queira se mostrar intimo 
do julgador, 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

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.

“É justo que o que é justo seja seguido e é necessário 
que o que é mais forte seja seguido. A Justiça sem força 
é impotente, a força sem justiça é tirânica. A justiça sem 
força é contestada, porque há sempre maus, a força sem 
a justiça é acusada. Épreciso, portanto pôr em conjunto 

a justiça e a força, e, por isso, fazer com que o que e 
justo seja forte, e o que é forte seja justo.”

Lima Barreto

Frases do mês

Dois delatores da operação lava jato 
afirmaram que a petroquímica Braskem, 
controlada pela Odebrecht, pagou propina 
para comprar matéria-prima mais barata 

da Petrobras entre 2006 e 2012. Paulo Ro-
berto Costa e Youssef afirmam ter recebido 
US$ 5 milhões por ano. As empresas negam 
pagamentos. 

Matéria-prima
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil, por meio de sua diretoria nacio-
nal e a propósito das manifestações 
programadas para os próximos dias, 
vem a público reiterar o que segue:

1) A OAB apoia incondicional-
mente o direito democrático da livre 
manifestação pacífica de pensamen-
to e, para tanto, adotará medidas, a 
critério de cada Seccional, para ga-
rantir, sempre de forma pacífica, a 

ampla liberdade de manifestação.
2) A OAB reafirma a defesa in-

transigente do estado democrático 
de direito e de suas instituições.

3) Com a missão de defender os 
interesses do cidadão, a OAB está 
solidária aos brasileiros e manifes-
ta sua indignação com todos atos de 
corrupção que sangram  os cofres 
públicos nas esferas municipal, es-
tadual e federal.

4) A entidade conclama a todos 
os cidadãos para que apoiem e unam 
esforços em torno da campanha de 
combate à corrupção lançada pelo 
Conselho Federal, cujo pilar é a ime-
diata reforma política e o fim do in-
vestimento empresarial em candida-
tos e partidos.

Da sua diretoria nacional e seus 
presidentes estaduais

Brasília, 13 de março de 2015

OAB reitera 
direito à livre 
manifestação 
pacífica

CONSELHO 
FEDERAL DA OAB

Na quinta-feira (12/3), o jornal O Globo e o 
portal UOL iniciam uma série sobre o SwissLe-
aks, como foi batizado o vazamento de dados ban-
cários de clientes de uma agência do HSBC na 
Suíça. De acordo com a primeira reportagem da 
série a lista de brasileiros que mantiveram contas 
secretas na Suíça inclui personagens envolvidos 
em ao menos dez escândalos recentes de corrup-
ção no Brasil, como a operação “lava jato” e o caso 
Alstom, sobre a suspeita de propina na obra do 
metrô de São Paulo. Eles estão entre os 8.687 bra-
sileiros que constam da relação de correntistas do 
HSBC em Genebra, em 2006 e 2007, vazada por 
um ex-funcionário. Também fazem parte da lista, 
investigada pela Polícia Federal, personagens-
-chave da máfia da Previdência, que desviou US$ 
310 milhões em indenizações trabalhistas.

Dinheiro na Suíça
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Parabenizo o articu-
lista Vercil Rodrigues, 
que também é o funda-
dor-editor do Jornal DI-
REITOS, por sua coluna 
de Direito Condominial, 
pois ela tem oportuniza-
do aos advogados, síndi-
cos e administradoras de 
imóveis, com os seus ob-
jetivos esclarecimentos, 
tornar o nosso dia a dia 
mais fácil na gestão de 
condomínios. 

Ivana Mendes. Em-
presária e sindica. Itabuna – 
Bahia.

 Sensacional a última edição DIREITOS (nº 
73). Parabéns a equipe que constrói esse importan-
te jornal sul baiano. Destaque especial para a en-
trevista do advogado e empresário Pedro Arnaldo, 
recém-empossado Presidente do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro (PMDB), diretório de 
Itabuna. Esse moço vem se firmando como uma das 
novas lideranças politicas regional. 

Agradeço o DIREITOS pelo espaço aberto a to-
dos, e pela oportunidade de conhecer essas novas 
lideranças que vem surgindo em nossa região, pois 
delas dependem o nosso futuro politico.
Agnaldo Mateus. Administrado de Empresas. Ilhéus – 
Bahia.

Uso esse precioso espaço para agradecer a direção do Jornal DIREITOS por dispo-
nibilizar o conteúdo desse veiculo de comunicação na internet via www.jornaldireitos.
com. Acabo de descobri-lo no sítio virtual e tenho dedicado um tempo durante minha 
semana para ler as edições anteriores do jornal.

Guilherme Caldas. Feira de Santana – Bahia.

Por conta da recorrência de recur-
sos sobre o mesmo tema, a 2ª seção do 
Superior Tribunal Justiça será res-
ponsável pelo julgamento de recur-
so repetitivo que definirá o tempo de 
prescrição para ações revisionais com 
repetição de indébito referentes a cé-
dulas de crédito rural.

A decisão é de Raul Araújo, ministro 
do STJ. O andamento dos recursos espe-
ciais idênticos ao tema deverão ser sus-
pensos na segunda instância até a análi-
se final do caso. A tese definida pelo STJ 

servirá para orientar a solução de todas 
os demais processos. Novos recursos ao 
tribunal não serão admitidos quando sus-
tentarem posição contrária.

Raul Araújo também determinou que 
a Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA), a Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) e o Banco 
Central do Brasil (Bacen) têm o direito 
de se manifestar sobre o caso, conforme 
determina o artigo 543-C, parágrafo 4º, 
do Código de Processo Civil e a Resolução 
8/08 do STJ. (Ascom STJ)

O Supremo Tribunal Federal 
aprovou uma nova súmula vincu-
lante na quinta-feira (12/3). Com o 
número 42, o verbete diz que “é in-
constitucional a vinculação do rea-
juste de vencimentos de servidores 
estaduais ou municipais a índices 
federais de correção monetária”.

O Plenário decidiu converter 
texto da Súmula 681. A proposta 
foi formulada pelo ministro Gilmar 
Mendes, presidente da Comissão de 
Jurisprudência do STF. Segundo o 
presidente do Supremo, ministro 
Ricardo Lewandowski, a Súmula 

Vinculante 42 é amparada em di-
versos precedentes da corte e no 
número recorrente de ações que 
continuam chegando sobre o tema.

Outras quatro súmulas vincu-
lantes foram aprovadas na última 
quarta-feira (11/3). As análises 
seguem uma linha adotada por 
Lewandowski e prevista nas dire-
trizes de sua gestão para o biênio 
2015-2016. O objetivo é agilizar 
processos e evitar o acúmulo de 
questões idênticas e já pacificadas 
no Supremo, segundo ele. 

(Ascom STF)

STJ decide prescrição para ação
revisional de cédulas de crédito rural

Súmula vinculante do Supremo dá 
parâmetros para reajuste de servidores
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A excrescência do auxilio moradia
A sociedade brasileira ficou estupe-

fata com a notícia veiculada na mídia  
relativo ao auxilio moradia aprovado 
pelo Conselho Nacional de Justiça, que 
concede aos juízes federais com extensão 
aos demais colegas valores mensais de 
R$4.377,00, isso independente de possuir 
residência própria ou não. Esse valor 
aprovado pelo CNJ, correspondente aci-
ma de seis salários mínimos, representa 
um rombo aos cofres públicos, além de 
ser uma imoralidade.

A definição legal do salário mínimo 
constante no artigo 76 da CLT é que o 
mesmo em relação ao trabalhador, seja 
‘’capaz de satisfazer, em determinada 
época e região do país, as suas necessida-
des normais de alimentação, habitação, 
vestuário, higiene e transporte’’, embora 
a Constituição Federal dê uma amplitu-
de legal mais abrangente do salário míni-
mo, como consta no Capitulo VI – na par-
te alusiva aos direitos sociais, sobretudo 
o artigo sétimo.

Por outro lado, o artigo 7º. Da Cons-
tituição Federal reza que são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais o ‘’salá-
rio mínimo, fixado em lei, nacionalmen-
te unificado, capaz de atender as suas 
necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, edu-
cação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com re-
ajustes periódicos que lhe preservem o 
poder aquisitivo’’.

Ora, qualquer trabalhador que rece-
ba o salário mínimo jamais ele dará para 
atender carências básicas de alimenta-
ção, habitação e transporte, quanto mais 
outros fins. E, esse auxilio moradia apro-
vado pelo CNJ aos juízes de todo o país 
representa verdadeiro paradoxo aos mi-
lhões de brasileiros que vivem do mísero 
salario mínimo, o qual sequer dá para 

satisfaz atinge à finalidade, deixando o 
pobre trabalhador em penúria.

O CNJ é um órgão que veio demons-
trar aparente moralidade no âmbito do 
judiciário e os cidadãos brasileiros da-
vam apoio às suas iniciativas. Mas, é de 
se estranhar a posição do CNJ como co-
legiado máximo ao advogar partido com 
aprovação de um auxilio moradia dessa 
magnitude, e, por essa razão mesmo vá-
rias entidades manifestaram irresigna-
ção quanto ao mister, a exemplo da OAB 
e AGU. E, referido auxilio moradia bene-
ficia aos magistrados mesmo não haven-
do necessidade, isto é, para aqueles que 
possuem residência própria. 

A Advocacia Geral da União, por con-
siderar o pagamento do auxílio-moradia 
aos juízes totalmente ilegal e sem previ-
são no ordenamento jurídico, impetrou 
Mandado de Segurança para suspender 
a decisão do Supremo Tribunal Federal.  
Segundo estudos da AGU, somente de se-
tembro a dezembro desse ano, projetado 
o impacto orçamentário do Ministério do 
Planejamento, cerca de R$101,5 milhões 
podem sair dos cofres públicos’’.

A Ordem dos Advogados do Brasil é con-
trária ao auxilio moradia comungando do 
espírito da AGU, e as Seccionais de vários 
Estados tem tomado posição firme, inclusi-
ve, em alguns Estados já foram ingressadas 
mandados de segurança para pressionar o 
Supremo Tribunal Federal pelo fim do au-
xílio-moradia, cujo valor beneficia magistra-
dos de todo o país, de quaisquer esferas de 
jurisdição. Assim, o protesto é geral quanto 
ao auxílio-moradia judicial.

* Por Alberto Barreto. 
Advogado, pós-graduado em direito material e processual 

do trabalho, filiado à Associação Bahiana de Imprensa e 
Sindicato dos Jornalistas do Estado da Bahia; e é Membro 

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

CONTEXTO 
JURÍDICO

                                        Por Alberto Barreto.

Em artigo publicado no jornal 
Folha de S.Paulo, o procurador-
-geral de Justiça de São Paulo, 
Márcio Fernando Elias Rosa, de-
fende a atuação do procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot, 
na operação “lava jato” e critica os 
ataques que estão sendo feitos ao 
Ministério Público. “As tentativas 
de intimidação do Ministério Pú-

blico têm algo em comum: miram a 
conservação de nichos de irrespon-
sabilidade no Brasil”, afirma. “Ao 
apostar na via institucional (única 
legítima) para julgar, sem a espe-
tacularização do fato e das pessoas, 
o Ministério Público oferece exem-
plo de ação coerente e que busca o 
fortalecimento das instituições”, 
complementa.

Tentativas de intimidação
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Seis novos juízes tomaram 
posse no Tribunal Penal Inter-
nacionalsemanapassadas. A ce-
rimônia aconteceu na sede da 
corte, na cidade holandesa de 
Haia, na terça-feira (10/3). Os 
escolhidos, todos homens, de-
vem cumprir mandato de nove 
anos. Foram nomeados Marc 

Perrin de Brichambaut (Fran-
ça); PiotrHofmański (Polônia); 
Antoine Kesia-MbeMindua 
(Congo); Bertram Schmitt (Ale-
manha); Péter Kovács (Hun-
gria); e Chang-hoChung (Coreia 
do Sul). A corte é formada por 18 
julgadores, eleitos pela Assem-
bleia dos Estados-parte.

Entre 14 e 16 de maio de 
2015, a cidade mineira de Uber-
lândia será o ponto de encontro 
de todas as lideranças da OAB 
Nacional, das seccionais e subsec-
cionais. Trata-se do Encontro Na-
cional de Dirigentes da OAB, um 
realização conjunta do Conselho 
Federal da Ordem com a OAB-
-MG e a Subseção de Uberlândia.

O anfitrião do evento – Eg-
mar Sousa Ferraz, presidente da 
Subseção da OAB Uberlândia –  
esteve em Brasília para reunir-
-se com o presidente nacional da 
OAB, Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho. Nos próximos dias, os 
convites serão encaminhados 
a ministros, magistrados e au-
toridades dos três poderes da 
República em nome da OAB Na-
cional. “A oportunidade propor-
cionará intensa troca de ideias 
sobre gestão, aprimoramento e 

a própria reforma política demo-
crática que a Ordem pleiteia”, 
apontou Marcus Vinicius.

O presidente da Subseção de 
Uberlândia entende que ques-
tões ligadas à gestão darão o tom 
do encontro. “Existem diferenças 
de atuação entre o Conselho Fe-
deral da OAB e as pequenas sub-
seções espalhadas pelo Brasil. 
Isso é absolutamente normal em 
função das proporções continen-

tais de nosso país e até mesmo de 
meios dos quais cada um dispõe. 
Porém, todos somos OAB e deve-
mos harmonizar os trabalhos”, 
acredita Egmar, que estima pre-
sença de mais de 150 presidentes 
de subseções mineiras.

Nos próximos dias, serão 
definidos o rol de palestrantes, 
a programação completa e as te-
máticas principais a serem dis-
cutidas. 

Tribunal Penal Internacional 
renova um terço do seu 
quadro de julgadores

I Encontro Nacional de Dirigentes da 
OAB será em maio, em Uberlândia

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL ENCONTRO

DICAS DE LIVROS

A 1ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça deci-
diu que não há incidência 
de Imposto de Renda (IR) 
sobre juros de mora fixados 
em processos trabalhistas. O 
entendimento é contrário ao 
firmado em julgamento reali-

zado pela 1ª Seção, em 2012. 
Ainda está pendente, porém, 
um recurso repetitivo sobre 
o tema. A questão foi defini-
da por maioria de votos, em 
julgamento de agravo regi-
mental apresentado por um 
contribuinte. 

A 1ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça

A fêmea ruminante deslocou-
se para terreno sáfaro e 
alagadiço. 
(A vaca foi para o brejo)

Desejo veementemente que 
V.Sa. receba contribuições 
inusitadas em vossa cavidade 
retal. 
(Vá tomar no c…)

Desejo veementemente que 
V.Sa. performe fornicação 
na imagem de sua própria 
pessoa.. 
(Vá se f…)

Creio que V.Sa. apresenta 
comportamento galhofeiro 
perante a situação aqui 
exposta.
(Você tá de sacanagem) 

*Prosopopeia flácida para 

acalentar bovinos. 
(Conversa mole pra boi 
dormir)

Romper a face.
(Quebrar a cara)

Creditar um primata.
(Pagar um mico)

Inflar o volume da 
bolsa escrotal.
(Encher o saco)

Impulsionar a extremidade 
do membro inferior contra a 
região glútea de outrem.
(Dar um pé na bunda)

Derrubar, com a extremidade 
do membro inferior, o suporte 
sustentáculo de uma das 
unidades de acampamento.
(Chutar o pau da barraca)

POSSE

Cartel aéreo
O Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade) re-
jeitou, na quarta-feira (11/3) um 
pedido de nova revisão de mul-
tas apresentado por companhias 
áreas punidas pelo órgão anti-
truste por participarem de car-
tel internacional de transporte 
de carga com efeitos no Brasil. 
As empresas apresentaram re-

curso pedindo anulação da mul-
ta global de R$ 192,8 milhões às 
aéreas ABSA Aerolíneas Brasi-
leiras, Alitalia e América Airli-
nes. Em novembro do ano pas-
sado, o Cade já havia reduzido 
as multas aplicadas as empre-
sas em 2013, quando a punição 
global havia sido imposta em R$ 
289 milhões. 
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Voltei a morar recentemen-
te em Itabuna e estou terminan-
do de construir um apartamento, 
por conta disso precisei alugar 
um imóvel, mas o proprietário me 
mandou uma cópia do contrato do 
aluguel com tantas exigências que 
me perguntei: Quais são os meus 
direitos e deveres como inquilino? 
Mariângela Rodrigues. 

 
Mariângela, locatário, locador, in-

quilino. Se estas palavras já causam 
certa confusão na hora de atribuir a 
aplicação correta ao sujeito adequado, 
as cláusulas contratuais de aluguel de 
imóvel podem dar mais trabalho ainda. 
Afinal, são muitas as obrigações e direi-
tos das duas partes, locador e locatário, 
para firmar um contrato de aluguel. 

Sem sombra de dúvida um dos pro-
blemas quando o assunto é aluguel é a 
garantia para assinar o contrato. A lei 
dispõe que apenas um tipo de garantia 
entre as três possíveis – fiador, seguro-
-fiança e caução – pode ser exigida pelo 
proprietário. Porém o que se vê, na 
maioria das vezes, é a cobrança de duas 
garantias.

Dentre as obrigações do locador po-
demos destacar as responsabilidades 
referentes à propriedade. Pela lei, é ele 
que paga as taxas extras cuja finalida-
de é melhorar a estrutura do imóvel. 
Estão também no rol de suas obriga-
ções os gastos com as ações trabalhis-
tas e previdenciárias antes do contrato 
de aluguel. O IPTU também é arcado 
pelo proprietário, mas as partes podem 
negociar de forma diversa.

Quanto aos direitos do proprietá-
rio, está incluído o reajuste do aluguel, 
que pode ser elevado em função do au-
mento salarial, por exemplo, e visita do 
imóvel, desde que comunicada com an-
tecedência. Além disso, o locatário não 
pode exigir do inquilino mais de um 
tipo de garantia para firmar o contrato 
de locação. A lei dispõe que apenas um 
tipo de garantia pode ser cobrado pelo 
proprietário.

Já com relação aos direitos e deve-
res do locatário: são de responsabilida-
de do inquilino as despesas com salário 
de funcionários, limpeza, conservação 
do uso comum do prédio, bem como os 
custos com ações trabalhistas e previ-
denciárias após a locação são de res-
ponsabilidade do inquilino. Além do 
mais, o locatário deve ficar no imóvel 
até o fim do contrato, o que gera multa 
se for descumprido. Mas está incluindo 
como um dos seus direitos

a rescisão sem multa em caso de 
comprovada mudança de endereço por 
conta de emprego para outra cidade.

Aluguei um apartamento e nele 
começou a aparecer uma infil-
tração causada por problema hi-
dráulico. Passei o problema para 
o proprietário, que alegou que era 
minha a obrigação da resolução do 
problema. De quem é essa obriga-
ção? Mário Silvino.

Mário, dentre vários pontos que cos-
tumam gerar dúvidas na relação loca-
dor-locatário, está inclusa a quem cabe 
o dever de pagar o gasto com reparo 
após a locação. Podemos dizer que tudo 
que envolve a propriedade é de respon-
sabilidade do locador, e o que se refere 
à posse, do locatário.

No caso do imóvel alugado por você, 
o ônus do pagamento recai sobre a pro-
prietária por se tratar de um problema 
na estrutura do imóvel que não foi cau-
sado pelo uso inadequado, mas por con-
ta de um problema estrutural da casa. 
Isso é diferente, por exemplo, de danos 
causados pelo uso comum, como uma 
pia quebrada. Nesse caso, quem deve 
arcar com a despesa é o inquilino.

Mas existem casos em que não é 
fácil afirmar de quem é a obrigação do 
reparo. Então aconselhamos que o lo-
cador e o locatário fotografem as estru-
turas do imóvel e façam um relatório 
de vistoria antes de fechar o contrato, 
pois em uma eventual disputa jurídica, 
servirá como elemento de prova.

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

DIREITO CONDOMINIAL

Filadélfia

A espera de 
um milagre
Título Original: The Green Mile.
Ano: 1999.
Direção: Frank Darabont.
Distribuição: Warner Bros. Pictures.
Elenco: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David 
Morse, Bonnie Hunt, Barry Pepper.

Tema: O filme faz uma grande reflexão sobre a 
pena de morte. Conta a história de uma relação cria-
da em um prisão na Louisiana, entre um guarda de 
prisão (Paul Edgecomb) e um prisioneiro (Michael 
Clarke Duncan), o qual possui um dom e não é culpa-
do pelo crime pelo qual foi acusado.

Título Original: Philadelphia.
Ano: 1993.
Direção: Jonathan Demme.
Distribuição:TriStar Pictures.
Oscar: 2 (Melhor ator e Melhor Canção Original).
Elenco: Tom Hanks, Denzel Washington, Karen 
Finley, Roberta Maxwell, Antonio Banderas.

Tema: Trata de um advogado americano (Andrew 
Beckett) de enorme talento que exerce sua profissão 
em um famoso escritório na cidade da Filadélfia. Esse 
advogado é vítima de uma armação que tem por fi-
nalidade desqualificar sua competência e sua respon-
sabilidade, culminando na sua demissão. Todavia, o 
real motivo para o seu desligamento do escritório é 
em virtude do vírus HIV, do qual é portador. Em bus-
ca de justiça contrata outro advogado (Joe Miller) que 
precisa superar o próprio preconceito com aidéticos 
a fim de processar o escritório que demitiu Andrew.

Filmes com laços jurídicos
Filmes com laços jurídicos, os 

quais servem de meio de ensino e 
formação para o profissional do Di-
reito, através da complementação ao 

estudo, com temas interessantes que 
proporcionam uma grande reflexão 
sobre o assunto abordado. Algo que 
só a sétima arte é capaz de fazer. 

Seguro garantia
A operação “lava jato” chegou ao 

mercado de seguros. As companhias 
estão recebendo notificações de proble-
mas em obras, principalmente as da 
Petrobras, o que significa que poderá 
ser acionado o seguro garantia. Por en-

quanto, o volume de indenizações ainda 
não subiu, mas é uma questão de tem-
po, afirmam executivos do setor. O se-
guro garantia cobre a entrega de obras 
e serviços e os principais contratantes 
são as empreiteiras.
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A medida foi tomada em ação de MP 
da Bahia; a decisão abre caminho para a 
aplicação de contas em outros Estados.

O Conselho Nacional do Ministé-
rio Público aprovou, por unanimidade, 
decisão do Ministério Público da Bahia 
de instituir cota de 30% das vagas para 
negros em concursos para promotores e 
para servidores da instituição. A decisão 
abre caminho para todo o Ministério Pú-
blico do país adotar a mesma prática.

O Conselho Nacional autorizou a 
criação de cotas ao analisar uma ação 
contra a decisão da Procuradoria-Geral 
de Justiça da Bahia de instituir reserva 
de vagas para negros no último concur-
so para a contratação de promotores. Os 
conselheiros consideram que a medida 
adotada pela Procuradoria-Geral de Jus-
tiça está amparada pela Constituição.

O procurador-geral de Justiça, Már-
cio José Cordeiro Fahel, disse que esta-
beleceu cotas para negros no Ministério 
Público da Bahia com base nas leis esta-
duais. Parte do serviço público na Bahia 

já adota o procedimento.
A decisão do Conselho Nacional é au-

torizativa, não impositiva. Isso significa 
que outras instituições podem ser libera-
das para adotar práticas similares, caso 
queiram.

— A Bahia, por todas as razões, se 
sentia na obrigação de construir um espa-
ço para isso seja criado e ampliado por ou-
tros Ministérios Públicos — disse Fahel.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) publicou um novo edital com 80 
vagas no cargo de Promotor de Justiça Substituto. O cargo exige graduação em 
Direito e o salário inicial é de R$ 21.657,29.

As inscrições devem ser feitas até 31 de março de 2015 pelo site do MP SP. A 
taxa é de R$ 250,00.

A prova objetiva será realizada no dia 17 de maio de 2015.

O Comandante Geral da Polícia Mili-
tar de Minas Gerais, Coronel Marco An-
tônio Badaró Bianchini, anunciou à im-
prensa, na última semana de fevereiro, a 
autorização para abertura de 3 mil vagas 

no curso de Formação de Soldados. A pre-
visão é que o edital seja lançado em breve. 
O cargo exige nível médio completo, ida-
de entre 18 e 30 anos, altura mínima de 
1,60m. O salário inicial é de R$ 2.722,37.

O Departamento Penitenciário Na-
cional (Depen), órgão ligado ao Minis-
tério da Justiça, foi autorizado pelo Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) a realizar um novo con-
curso público.

A autorização foi divulgada no Diário 
Oficial da União no dia 19 de fevereiro 
de 2015. O Depen tem até 6 meses para 
publicar o edital.

Foram autorizadas 258 vagas de 

nível médio e superior nos seguintes 
cargos:

• Agente Penitenciário Federal (240 
vagas⁄nível médio) – salário inicial de até 
R$ 5.092,98.

• Técnico de Apoio à Assistência Pe-
nitenciária (8vagas⁄nível médio) – salário 
inicial de até R$ 3.301,24.

• Especialista em Assistência Peni-
tenciária (10 vagas⁄nível superior) ⁄ salá-
rio inicial de até R$ 4.874,60.

A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara (CCJ) aprovou projeto que amplia 
pena para crimes que coloquem em risco a 
vida de muitas pessoas, que entre outras 
coisas, poderá ser aplicada aos chamados 
blackblocs, grupos de pessoas que atuam 
de forma violenta em manifestações. A pro-

posta foi apresentada em 2007, em resposta 
a ataques a diversos meios de transportes 
coletivos e outros espaços públicos promovi-
dos, no ano anterior, a mando de uma or-
ganização criminosa que atua nos presídios 
de São Paulo. O projeto ainda terá que ser 
votado pelo plenário da Câmara. 

MP DA Bahia aprova 30% 
de vagas para negros em 

concurso para promotores

CCJ amplia para crimes que coloquem 
em risco a vida de muitas pessoas

(73) 9134-5375 | 3613-2545 | 8856-2006
www.jornaldirEitos.com

MP SP abre 80 vagas 
para Promotor de Justiça

Policia Militar de Minas Gerais, 
o edital pode ser publicado 

a qualquer momento

Autorizado novo
concurso para o DEPEN

CONCURSOS

O Tribunal Penal Internacional pediu, 
mais uma vez, que o Conselho de Seguran-
ça da ONU interfira no Sudão e ajude a 
corte a cumprir a sua missão. Há seis anos, 
o TPI tenta prender o presidente sudanês, 
Omar Hassan AlBashir, sem sucesso.

Enquanto Bashir não se apresenta à 
corte (por vontade própria ou forçado), o 
tribunal não pode dar andamento ao pro-
cesso contra ele. O chefe de Estado é acu-
sado de crimes de guerra e crimes contra a 

humanidade e já coleciona dois mandados 
de prisão expedidos pelo TPI.

Nesta semana, a corte comunicou ao 
Conselho de Segurança dos esforços frus-
trados para que Bashir preste contas das 
suas atitudes. O tribunal não tem Polícia 
própria e depende da colaboração dos paí-
ses para trabalhar. O Sudão, embora não 
seja signatário do TPI, está obrigado a co-
laborar com a corte por uma resolução da 
ONU de 2005.

TPI pede ajuda ao Conselho 
de Segurança para prender 

presidente do Sudão

DIREITO INTERNACIONAL
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O Tribunal Superior do Trabalho será 
destacado como órgão do Poder Judiciário 
no texto da Constituição Federal. Isto é o 
que determina a Proposta de Emenda à 
Constituição 32/2010, aprovada na noite 
dessa terça-feira (10/3) pelo Senado.

A PEC altera o artigo 92 da Consti-
tuição Federal, para dar destaque à Cor-
te, e ao caput 111-A, descrevendo que é 
necessário ter “notório saber jurídico e 
reputação ilibada” para ser indicado ao 
cargo de ministro do TST. O texto prevê 
ainda a inclusão, no mesmo artigo, do pa-
rágrafo 3º, no sentido de dotar o tribunal 
com a competência para processar e jul-
gar originalmente a reclamação para a 
preservação de sua competência e garan-

tia da autoridade de suas decisões.
Os senadores Aloysio Nunes Ferreira 

(PSDB-SP) e José Agripino (DEM-RN) 
afirmaram tratar-se de “uma questão 
semântica” e de fazer justiça ao incluir 
o TST no texto da Constituição. Em Ple-
nário, os senadores Randolfe Rodrigues 
(PSOL-AP) e Waldemir Moka (PMDB-
-MS) classificaram a corte como “uma 
conquista histórica dos trabalhadores”.

De acordo com o Regimento Interno 
do Senado, antes da votação em segundo 
turno, a PEC proposição aguardará o pe-
ríodo mínimo de cinco dias úteis, e, inclu-
ída na Ordem do Dia, será aberto prazo 
de três sessões deliberativas ordinárias 
para discussão. (Ascom TST)

Senado aprova PEC que dá 
destaque ao TST na Constituição

O STF aprovou na quarta-feira, 
11, quatro propostas de súmulas 
vinculantes. Os textos versam sobre 
competência do município para fixar 
horário de funcionamento do comér-
cio, contribuição confederativa, remu-

neração de serviço de iluminação pú-
blica e vencimentos dos membros das 
polícias civil e militar. As novas sú-
mulas vinculantes são conversões de 
verbetes que já existiam no Supremo. 
Veja abaixo. 

Outra conversão de verbete, des-
ta vez o 647, em súmula vinculante 
foi aprovada. Originalmente, o verbe-
te trazia: “Compete privativamente à 
União legislar sobre vencimentos dos 
membros das polícias civil e militar do 
Distrito Federal”. A proposta aprovada 
hoje teve o acréscimo do trecho “corpo 
de bombeiro militar”, conforme sugeri-

do pelo ministro Ricardo Lewandowski. 
O ministro Marco Aurélio ficou vencido 
exclusivamente quanto à inclusão do 
corpo de bombeiros militar na redação.

Súmula vinculante 39: “Compete 
privativamente à União legislar sobre 
vencimentos dos membros das polí-
cias civil e militar e do corpo de bom-
beiros militar do Distrito Federal”

Formulada pelo ministro Gilmar Mendes, a proposta de conversão do verbe-
te 645 em súmula vinculante foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 

Súmula vinculante 38: “É competente o município para fixar o horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial”.

Formulada também pelo minis-
tro Gilmar Mendes, a proposta de 
conversão do verbete 666, do STF, 
foi aprovada, por unanimidade, com 
o aditamento sugerido pelo ministro 
Marco Aurélio. 

Súmula Vinculante 40: “A con-
tribuição confederativa de que tra-
ta o artigo 8º, IV, da Constituição 
Federal, só é exigível dos filiados ao 
sindicato respectivo”.

Outra proposta do ministro 
Gilmar Mendes, a conversão 
do verbete 670 em súmula vin-
culante foi aprovada de forma 
unânime. 

Súmula Vinculante 41: “O 
serviço de iluminação pública 
não pode ser remunerado me-
diante taxa”.

Aprovadas novas
súmulas vinculantes

Proposta da súmula vinculante 89

Proposta da súmula vinculante 91

Proposta 
da súmula

vinculante 95

Proposta 
da súmula 

vinculante 98

SÚMULAS VINCULANTES
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Sobre o tema Desaposentação, visa o presente arti-
go de forma breve, baseado em pesquisa e análise ju-
risprudencial, levar aos aposentados as situações que 
permitem essa mudança, conforme entendimento nos 
Tribunais pátrios.

O instituto da Desaposentação é tão somente a 
construção doutrinária que visa à desconstituição do 
ato concessivo da aposentadoria, com a finalidade de 
se obter uma nova aposentadoria financeiramente 
mais vantajosa, mas satisfatória.

Apesar do artigo 58, parágrafo 2º, do Decreto nº 
2.172/97 é firme em conclamar a irreversibilidade e 
irrenunciabilidade das aposentadorias por idade, por 
tempo de serviço e especial, entretanto, o referido tex-
to normativo foi instituído visando regulamentar a 
Lei nº 8.281/91, que trata dos benefícios da Previdên-
cia Social, na qual jamais apresentou qualquer dispo-
sitivo proibissem estas situações.

Importante esclarecer que o Decreto busca explici-
tar as normas contidas na Lei, determinando os pro-

cedimentos necessários para o alcance dos objetivos 
desta, não podendo e momento algum o Decreto ul-
trapassar instruções contidas na Lei Ordinária, pois 
esta atravessou todo o processo democrático de discus-
são e elaboração nas Casas Legislativas, ao passo que 
o Decreto teve sua criação oriunda de ato do Poder 
Executivo. Desta forma, não prospera o entendimen-
to apresentado pela Autarquia Previdenciária, o qual 
privilegia o Decreto regulamentar em detrimento da 
Lei Ordinária.

As garantias constitucionais do direito adquirido 
e do ato jurídico perfeito subsistem em prol do cida-
dão, não podendo ser utilizadas visando obstaculizar 
o segurado à obtenção do benefício que seja mais van-
tajoso.

Conforme vem sendo firmado o entendimento das 
Cortes Superiores, é perfeitamente possível a renún-
cia do benefício, por ser a aposentadoria um direito 
patrimonial disponível. Desse modo, o segurado pode 
renunciar à aposentadoria, no caso de ser indevida a 

acumulação, inexistindo fundamentação jurídica para 
o indeferimento da renúncia quando constitui uma li-
beralidade do segurado, notadamente quando visa à 
concessão de benefício que lhe seja mais vantajoso, ou 
que melhor lhe remunere, sendo plenamente viável a 
contagem do respectivo tempo de serviço para sua ob-
tenção.

Segundo entendimento dominante apresentado 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ato do segu-
rado renunciar ao benefício para a concessão de bene-
fício mais vantajoso gera efeitos ex nunc, ou seja, não 
prescindindo de qualquer restituição dos valores, pois 
o beneficiário, quando se aposenta, fez jus ao benefício 
pleiteado e recebido, de caráter alimentar.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA), Especialista em Direito Previdenciário e Diretor Fundador 

da Marcos Conrado – Advocacia & Consultoria. 
Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com
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