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Câmara aprova terceirização de
atividades-fim de empresas privadas

Senado aprova voto 
distrital para vereadores

PROJETOS E LEIS

STJ reabre inscrições 
para vagas no 
CNJ e no CNMP

SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA

A Câmara dos Deputados concluiu na sem-
ana passada, a votação do PL da terceirização 
(PL 4.330/04). Foi aprovada em plenário uma 
emenda que permite a terceirização das ativ-
idades-fim das empresas do setor privado e 
que alterou diversos pontos do texto-base da 
proposta. O texto seguirá para o Senado.
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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

 Quem retoma um imóvel ven-
dido deve arcar com as dívidas de 
condomínio deixadas pelos proprie-
tários anteriores. Com esse enten-
dimento, a 3ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça manteve a pe-
nhora sobre imóvel para a quitação 
de dívidas de condomínio, ainda que 
o atual proprietário não tenha inte-
grado a ação de cobrança e execução 
dos débitos.

Os ministros afastaram a re-
gra segundo a qual o promitente 
vendedor não pode ser responsabi-
lizado pelos débitos condominiais 
posteriores à alienação. Isso por-
que, além de retomar o imóvel, ele 
sabia da execução havia mais de 
seis anos e só ingressou no processo 
quando foi marcado o leilão do imó-
vel, em 2013.

A autora do recurso no STJ é 
uma empresa que vendeu o imóvel 
a um casal e, diante da falta de pa-
gamento, moveu ação em 2002 para 
reaver o bem, o que conseguiu em 
2007. Contudo, desde 1997 já ha-
via sido ajuizada ação de cobrança 
pelo condomínio contra o casal, por 
inadimplência das taxas condomi-
niais, e em 2006 iniciou-se a fase de 
cumprimento da sentença.

O relator, ministro Marco Au-
rélio Bellizze, ressaltou que o ven-
dedor, em regra, não pode ser res-
ponsabilizado pelos débitos de 

condomínio posteriores à venda do 
imóvel. Contudo, no caso julgado, o 
vendedor voltou a ser proprietário 
do bem.

Como as taxas de condomínio 
acompanham o imóvel, pois se trata 
de obrigação propter rem, cabe ao 
atual proprietário quitá-las, com o 
direito de ajuizar ação para cobrar 
os valores do verdadeiro devedor, 
que é quem possuía o imóvel no pe-
ríodo a que se refere a cobrança.

Comportamento reprovável 
- Bellizze observou no processo que, 
mesmo sabendo da cobrança e da 
existência dos débitos condominiais, 
que já seriam de sua responsabili-
dade, a recorrente não interveio na 
ação, deixando, inclusive, de quitar 
as cotas contemporâneas à retoma-
da do bem, também de sua respon-
sabilidade no plano material.

O ministro constatou que a em-
presa recorrente, num comporta-
mento que considerou “reprovável”, 
procedeu de modo idêntico em sete 
outras ações que envolviam unida-
des imobiliárias no mesmo condo-
mínio. “Em situações extremadas 
como a ora tratada, outra provi-
dência não resta senão a constrição 
judicial da própria unidade, cuja 
defesa a recorrente, por sua inicia-
tiva, optou por renunciar ou fazê-la 
tardiamente”, concluiu o ministro. 
(Ascom STJ)

Imóvel retomado por vendedor 
pode ser penhorado por 

dívida de ex-proprietários

DECISÕES

Alguma vez você já notou que o preço de 
um produto na prateleira foi registrado com 
outro valor no caixa? Se nunca notou come-
ce a notar, pois isso acontece com mais fre-
quência do que se imagina, principalmente 
em supermercados. O consumidor que se 
deixa levar por propagandas de menor pre-
ço, de liquidação, e não confere se pagou o 
que realmente foi anunciado acaba lesado. 
Infelizmente expressões como “no mercado x 
é mais barato”, “o melhor preço da região é 
aqui”, “toda loja em promoção, aproveite” são 
usadas com tanta frequência, e na grande 
maioria das vezes sem nenhum compromis-
so com a realidade, que se tornaram apenas 
meras estratégias de marketing para atrair 
clientes. O consumidor inteligente não deve 
acreditar nisso, além de comparar os preços 
em mais de um estabelecimento deve tam-
bém verificar se no caixa estão registrando o 
preço divulgado, pois caso perceba que está 
sendo enganado deve exigir seus direitos.

Como já citado essa prática imoral acon-
tece com muita frequência em supermerca-
dos, pois é mais difícil perceber quanto se 
está pagando individualmente ao comprar 
muitos itens de uma vez só.  Ao fazer a cha-
mada “feira” muitos somente observam os 
preços nas prateleiras, quando chegam aos 
caixas já não se lembram mais de tudo que 
foi visto anteriormente, além disso, os pro-
dutos são registrados tão rapidamente que 
é quase impossível lembrar e analisar item 
por item. Existem também aqueles clientes 
que só se preocupam em colocar os produtos 
na sacola sem se atentar para o monitor que 
exibe os preços a pagar, um prato cheio para 
comerciantes inescrupulosos que querem ob-
ter lucro a qualquer custo. 

É prudente, portanto, conhecer o artigo 
30 do código de defesa do consumidor (CDC) 
que em outras palavras determina que o pre-
ço que for divulgado deverá ser o preço a ser 
cobrado. Por mais incômodo que seja é reco-
mendado que se passe a anotar os preços de 
tudo que se vai comprar, certamente em al-
gum momento perceberá diferenças. Quando 

isso acontecer é possível solicitar o código do 
consumidor (é obrigatório que o estabeleci-
mento comercial tenha um) e exigir que seja 
cobrado o valor correto.

  Normalmente os supermercados não 
dificultam o cumprimento desta determina-
ção, muitos consumidores inclusive acredi-
tam que tudo já seja premeditado, usam a 
máxima do “se colar colou, alguns vão recla-
mar, outros não”, no entanto não há como 
ter certeza, melhor então se prevenir.  De 
qualquer forma, se encontrar alguma resis-
tência para pagar o menor preço, é possível 
ainda tirar foto do valor disponibilizado na 
prateleira e guardar a nota fiscal do que foi 
pago, com esses documentos em mãos procu-
re o judiciário ou o PROCON. É bom lembrar 
que a exigência deste direito não se restringe 
somente ao momento da compra, caso o con-
sumidor venha a perceber somente quando 
estiver em casa poderá ainda retornar ao lo-
cal da compra e exigir a restituição do valor 
pago a mais.

Outra estratégia prejudicial ao consumi-
dor já constatada nos grandes supermerca-
dos de Ilhéus resume-se em colocar uma boa 
quantidade de um mesmo produto na prate-
leira com um preço bem atrativo na frente, 
no entanto em letras miúdas/confusas é im-
presso na etiqueta do preço o nome de um 
outro produto, ou do mesmo produto, mas de 
uma marca inferior. O consumidor desatento 
acredita que o valor que está sendo exibido à 
frente é o preço que irá pagar e acaba sendo 
literalmente enrolado.  Neste caso quando o 
cliente percebe “o erro” o atendente lhe mos-
tra que o valor que está na prateleira não é 
daquele produto, o cliente, sem conhecimen-
to de que há a obrigação de serem apresenta-
das informações de forma clara e precisa de 
maneira a não confundi-lo, acaba convenci-
do/enrolado e deixa de exigir seus direitos e 
impedir a perpetuação dessa prática de des-
respeito ao consumidor.

Por Roney Santana.
Bacharel em Comunicação e em Direito. Ilhéus - Bahia

roneysantana@hotmail.com

DEFESA DO 
CONSUMIDOR

Preço na prateleira diferente 
do preço no caixa, e agora?

Em artigo no jornal Folha de S. Paulo, os advogados Ary Ber-
gher e João Bernardo Kappen, do escritório Bergher e Mattos, 
afirmam que o compliance, instituído pela a Lei sobre Lavagem 
de Dinheiro, de 2012, e pela Lei Anticorrupção, de 2013, impõe 
uma nova realidade corporativa, que deve ser aceita e assimila-
da pelas empresas. E isso traz dois benefícios: inibe crimes nas 
corporações, e aprimora as práticas empresariais.

Compliance evita crimes
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Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

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

40 - Em tema de independência, prerrogativa, direitos, ética 
e moralidade não fça o advogado concessões ou transigências, por 
mínimas que sejam porque, mais cedo, mais tarde, outras se segui-
rão, como bola de neve, num crescendo comprometedor, afetando a 
autonomia, conduta, imagem e reputação profissional. 

41 - Esforças-te por seres claro, simples, objetivo e sintético em 
tuas petições, arrazoados, escritos e sustentações orais. Não procu-
res mostrar erudições, evita abusar do emprego de expressões em 
idiomas estrangeiros.

42 - O estágio praticado em grandes escritórios de advocacia cos-
tuma ser um duro, às vezes penoso aprendizado, exaustivo até fisica-
mente. Requer responsabilidade, paciência, determinação, não raro, 
sacrifício. Mas é nele que muitas vezes, se tempera e forjas o verda-
deiro profissional, que, com o tempo, termina por instalar sua própria 
banca profissional, muitas vezes associada a outros colegas ou ex-co-
legas de estágio.

43 - Nas sustentações e arrazoados orais, só excepcionalmente 
leias textos, sob pena de te tornares monótono, e deixares ou julga-
dores desatentos.

44 - Nas causas complexas e relevantes, pendentes de decisão do 
tribunal em que se quer reparar a injustiça cometida, nunca deixes 
de elaborar memorial e entregá-lo ao julgadores, um a um, com an-
tecedência, e fazê-lo, mais uma vez, ainda mais resumidamente na 
própria sessão de julgamento, na esperança de que o trabalho venha 
a ser por eles lido.

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

1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, 

imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9-Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.

O pleno do STJ determinou a reabertura 
de editais para a escolha dos nomes que serão 
indicados para duas vagas no CNJ reservadas 
a juiz Federal e a juiz de TRF e uma vaga de 
membro do CNMP reservada a juiz. 

Os editais haviam sido suspensos dia 
25/3, após a Corte decidir pela possibilidade 
de fixação de critérios objetivos para a esco-
lha. A escolha e a indicação eram feitas pelo 
pleno do STJ independentemente de inscri-
ção de interessados, o que foi alterado com a 
emenda 15.

Para participar do processo seletivo, os can-
didatos devem enviar, por e-mail, currículo em 
formulário padronizado, no prazo de dez dias 
contados a partir da publicação dos editais no 
DJe, o que ocorreu na quinta-feira, 23. 

A eleição para a escolha dos novos conse-

lheiros está prevista para o próximo dia 6/5, às 
18h, no pleno do STJ.

A escolha dos magistrados será feita por 
meio de votação secreta, sendo indicados aque-
les que obtiverem a maioria absoluta de votos 
dos ministros que compõem o pleno. Os nomes 
selecionados serão publicados no DJe e divul-
gados na página do STJ.

Para fazer a inscrição, o interessado deve 
acessar o formulário padronizado, preenchê-lo 
e encaminhá-lo como documento Word anexo, 
preferencialmente por meio de correio eletrôni-
co institucional, para o endereço corresponden-
te à vaga a que deseja concorrer:

- Juiz Federal no CNJ: juizfederal_cnj@stj.jus.br 
- Juiz de TRF no CNJ: juizdetrf_cnj@stj.jus.br
- Juiz no CNMP: juiz_cnmp@stj.jus.br

STJ reabre inscrições para 
vagas no CNJ e no CNMP

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Petrobras e a Odebrecht, empreiteira 
investigada na Operação Lava-Jato, travam 
uma batalha na Justiça, tanto brasileira 
quanto argentina. Nos dois países, as em-
presas movem ações de cobranças milioná-
rias. A guerra envolve quatro ações e uma 
audiência de conciliação, Uma das ações foi 
iniciativa da estatal, os outros quatro casos 

foram provocados pela Odebrecht. A Petro-
bras cobra US$ 3,7 milhões da empreiteira, 
dinheiro que a estatal alega ter pago além 
dos limites contratuais. A construtora, por 
sua vez, reclama o direito de receber US$ 
22,3 milhões por serviços prestados no Chi-
le, no Uruguai e na Argentina, mais R$ 1,3 
milhão por serviços no Brasil. 

Batalha judicial
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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

O livro “O Novo CPC – As Con-
quistas de Advocacia”, lançado pela 
OAB Nacional no dia 13 de abril, está 
disponível para download gratuito. A 
publicação contém artigos e a ínte-
gra do novo Código de Processo Civil, 
sancionado em março e que entrará 
em vigor em 2016. Para ter acesso ao 
arquivo, basta entrar www.oab.org.br 

Segundo o presidente nacional da 
OAB, Marcus Vinicius Furtado Coê-
lho, este ano de vacatio legis é essen-
cial para que os advogados se atuali-
zem sobre o novo texto.

 No livro estão sistematizadas as 
conquistas da advocacia no novo Có-
digo de Processo Civil, além do texto 
completo da Lei nº 13.105/15”, expli-
ca. O livro foi lançado durante o Con-
gresso Brasileiro sobre o Novo CPC.

O livro “O Novo CPC – As Con-
quistas de Advocacia” apresenta arti-
gos assinados pela diretoria da OAB 

Nacional. Marcus Vinicius é o autor 
de “A normatização dos honorários 
advocatícios, a sua natureza alimen-
tar e o recebimento de honorários em 
nome da pessoa jurídica” e “O exer-
cício da Advocacia no novo CPC, a 
instrumentalidade processual, a sim-
plificação procedimental e a intima-
ção do Advogado”. O vice-presidente, 
Claudio Lamachia, assina “A valori-
zação da Advocacia e o fim do avilta-
mento dos honorários no novo CPC”.

Cláudio Pereira de Souza, secre-
tário-geral, é o autor de “O novo CPC 
e a fundamentação das decisões ju-
diciais”. O secretário-geral adjunto, 
Cláudio Stábile, escreve O novo CPC 
e a garantia de segurança jurídica. 
Antonio Oneildo Ferreira, diretor te-
soureiro, finaliza com “A Advocacia 
sob uma perspectiva temporal” e “Fé-
rias para advocacia: uma conquista 
histórica”.

Em artigo no jornal O Estado de S. 
Paulo, o procurador da República Lucia-
no Rolim afirmou que não se deve idea-
lizar excessivamente a ação moralizado-
ra do Conselho Nacional de Justiça. De 
acordo com ele, mesmo sem as alterações 
no órgão que vem sendo propostas, ele já 
é “fortemente permeável” aos interesses 
corporativos dos magistrados.

CNJ é corporativista

Livro sobre as 
conquistas da 
advocacia no CPC 
tem download 
gratuito

01 – Sou aposentado pelo regime 
próprio federal, mas consegui um 
emprego na iniciativa privada. Gos-
taria de saber quais são os meus di-
reitos previdenciários se eu poderei 
receber seguro desemprego em caso 
de desligamento. Nilton Carlos

Sendo aposentado como servidor fe-
deral, esta aposentadoria foi concedida 
conforme as normas do Regime Próprio 
de Previdência Social. Após ter sido apo-
sentado pelo RPPS, e continuando na vida 
laborativa exercendo cargo na iniciativa 
privada, estará como segurado obrigatório 
no Regime Geral de Previdência Social, 
fazendo jus a todos os benefícios conforme 
suas regras para concessão, uma vez que 
são regimes previdenciários diferentes. 
Quanto ao seguro desemprego, a ativida-
des exercidas na atividade privada que 
gerem vínculos empregatícios, as normas e 
diretrizes que norteiam a relação emprega-
dor e empregado estão contidas na Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT.

02- Eu estou afastada da empresa 
que trabalho a há mais de 6 anos. A 
Previdência Social está querendo 
que eu retorne em outra função (dis-
seram que o programa de reabilita-
ção). Será que se eu retornar, a firma 
poderá me demitir? Tatiane Lima.

marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Consulta Previdenciária
A Previdência Social oferece benefícios 

por incapacidade a título provisório (auxílio-
-doença e aposentadoria por invalidez). As-
sim, o segurado que recupera a capacidade 
para o trabalho ou que se revela suscetível 
de reabilitação não tem direitos legais para 
continuar afastado do trabalho. A certificação 
desta recuperação para o trabalho é feita pelo 
profissional especializado – o perito médico -, 
que tem conhecimento e sensibilidade para 
apreciar o seu estado de saúde. Desta decisão 
caberá recurso administrativo. Com relação à 
proteção contra a despedida, o art. 118 da Lei 
nº 8.123, de 24 de julho de 1991, in verbis: “O 
segurado que sofreu acidente do trabalho tem 
garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, 
a manutenção do seu contrato de trabalho na 
empresa, após a cessação do auxílio-doença 
acidentário, independentemente de percepção 
de auxílio-acidente”, aponta-nos dois cami-
nhos no caso em análise, que se a consulente 
tiver se afastado por causa ocupacional fará 
jus. Se for  por motivo não acidentário, não 
haverá, proteção jurídica contra a despedida. 

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário e Diretor 

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

Os interessados em enviar perguntas 
sobre o tema Direito Previdenciário para 

Dr. Marcos Conrado, encaminhar para 
direitos@jornaldireitos.com
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Lúcida e esclare-
cedora a entrevista 
do Sr. Ivann Krebs 
Montenegro, presi-
dente da Academia 
Grapiúna de Letras 
– Agral (DIREITOS, 
ed. 75). Parabéns ao 
jornal por nos con-
ceder pérolas desse 
nível e para os mem-
bros dessa valorosa 
academia regional 
mais sucesso ainda.

Fernando Mitre. 
Empresário. Ilhéus – 
Bahia

Sou estudante de Direito na ci-
dade de Itamaraju, mas moro na ci-
dade de Eunápolis e conheci o jornal 
DIREITOS na internet. Desde que o 
conheci sou leitora assídua dele. 

Nessa edição, aproveito a oportuni-
dade para parabenizar a diretoria da 
Bahiagás pela premiação como a me-
lhor concessionária na gestão de gás 
natural. Então são dois parabéns para 
o jornal DIREITOS e para a Bahiagás.
Carla Lima. Professora da rede pública e 
estudante de Direito. Eunápolis – Bahia.

Gostaria de parabenizar o advogado e editor do jornal DIREI-
TOS, Vercil Rodrigues, pois é um guerreiro, pois fazer jornalismo 
no Brasil e na Bahia não seria diferente, não é fácil não, ainda 
mais de forma independente como você faz. Continue assim. 

Ricardo Carvalho. Estudante de jornalismo. Itabuna – Bahia.

Parabéns jornal DIREITOS, você é essencial ao jornalismo de 
nosso estado, por conta de sua isenção, qualidade e responsabilida-
de com a notícia de qualidade.

Cleide Maria. Tecnóloga em Alimentação. Gandu – Bahia.

Em artigo no jornal O Estado de S. Paulo, o juiz 
criminal da comarca de Araxá (MG) Renato Zupo 
afirmou que o Estatuto da Criança e do Adolescen-

te não é devidamente aplicado pelo Estado. Por 
isso, diminuir a maioridade penal para 16 anos não 
reduziria a criminalidade, argumenta Zupo.

O ECA é 
subutilizado

www.jornaldireitos.com.br

Digite

e tenha acesso ao conteúdo on line do

Jornal e Revista Direitos

www.jornaldireitos.com

Advogado, 
o intérprete do 
fato jurídico

A formação da justiça é um tripé (autor, réu 
e juiz) cuja angularidade processual dá-se no mo-
mento em que se ajuíza uma ação, aperfeiçoada 
com a citação-intimação válida das partes (autor 
e réu). Entretanto, para mover a máquina judi-
ciária estatal é indispensável à figura do advogado, 
pois, esse profissional atua tanto na propositura 
da ação quanto na defesa, e, embora exista a fig-
ura do Ministério Público Estadual ou Federal, a 
abrangência desses órgãos através dos promotores 
é limitada dentro do ordenamento jurídico. Limit-
ado também o é o ofício dos Defensores Públicos, 
diferentemente do advogado, com atuação ampla 
em todo o território.

Curial ouvir-se no meio acadêmico e forense 
que, o Advogado é mero técnico em direito, o 
Ministério Público fiscal da lei e o Juiz o intérprete 
e aplicador da legislação. Todavia, o verdadeiro e 
primeiro intérprete do fato jurídico é o advogado 
porque ele mantém contatos preliminares com o 
cliente, convertem os fatos coloquiais e analisa doc-
umentos numa linguagem jurídica, decidindo que 
tipo de ação ou defesa proporá e o juízo competente, 
a ponto do magistrado entendê-la, deferi-la ou não 
a pretensão. E, assim fazendo o advogado, em sua 
essência estará interpretando o direito, pois, é des-
sa sua análise prefacial que, em tese, o processo se 
iniciará ou findará.

Conveniente observar que, pouca gente se con-
sulta ao juiz ou promotor, na grande maioria das 
vezes as pessoas procuram advogados sobre seus 
direitos com a narrativa de fatos. E, mesmo que 
tais pessoas tenham contatos preliminares com 
juízes, esses na verdade poderão orientá-las a 
procurar advogados para propor a respectiva ação 
porque a função do magistrado é julgar. Então, é 
dessa análise fática perfunctória que o advogado 
abstrai a síntese dos fatos e ver o caminho a tril-
har, dizendo logo de início se há ou não lesão ao 
direito e qual a tutela jurídica a ser proposta. Ao 
assim proceder o advogado em sua essência estará 
interpretando o fato sob uma óptica jurídica.

Por outro lado, o advogado é livre no exercício 
da sua profissão, não estando subordinado a juiz 
nem a promotor, embora todos devam se tratar 
com a urbanidade e respeitos recíprocos. Por assim 
dizer da inexistência de subordinação, o juiz jamais 
poderá punir o causídico, somente o órgão da sua 
classe – a OAB, da mesma forma é essa entidade 
que indicará o traje adequado em audiências, não 
podendo o magistrado impor e impedir o advogado 
de sentar à mesa de audiência pelo simples fato de 
estar ‘’sem gravata’’ ou em outro traje.  Embora o 
advogado exerça função pública, ele não é servidor 
público, e, como tal, não estará adstrito às regras 
inerentes dessa categoria.  

A Constituição Federal no seu artigo 133, reza: 

‘’o advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifes-
tações no exercício da profissão, nos limites da lei’’. 
Por sua vez, a Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advo-
cacia e da OAB no artigo 7º.) diz que são direitos 
do advogado, dentre outras coisas: ingressar livre-
mente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo 
além dos cancelos que separam a parte reservada 
aos magistrados; dirigir-se diretamente aos mag-
istrados nas salas e gabinetes de trabalho; falar 
sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão da 
Administração Pública ou do Poder Legislativo.

Oportuno registrar que, segundo a Lei 8.906, 
o advogado tem imunidade profissional não con-
stituindo injúria, difamação o desacato puníveis 
qualquer manifestação de sua parte, no exercício 
da atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo 
das sanções disciplinares perante a OAB pelos ex-
cessos que cometer. Enfatiza mais o Estatuto da 
Advocacia que, é direito do advogado ‘’não ser recol-
hido preso, antes de sentença transitada em julga-
do, senão em sala de Estado Maior com instalações 
e comodidades condignas, assim reconhecidas pela 
OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar’’. E, ‘’o 
advogado somente poderá ser preso em flagrante, 
por motivo de exercício da profissão, em caso de 
crime inafiançável’’.

Mesmo em caso de prisão, é direito do advogado 
‘’ter a presença de representante da OAB quando 
preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício 
da advocacia para lavratura do auto respectivo, sob 
pena de nulidade e, nos demais casos, comunicação 
expressa à seccional da OAB’’. Já para casos de 
ofensas na profissão do advogado como comumente 
ocorre, o conselheiro competente da OAB promoverá 
o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da re-
sponsabilidade criminal em que incorrer o infrator, 
ou mesmo reparação civil por dano à moral. Enfim, 
essas e outras garantias ao advogado constam do 
Estatuto da Advocacia e da OAB, que é lei federal.

Ao concluir, embora o juiz seja livre quando 
analisa o arcabouço jurígeno trazido pela parte, 
apontando-lhe o direito e exaure sentença, de igual 
forma o advogado interpreta a linguagem coloquial 
do cliente, convertendo-a em jurídica  para o Esta-
do-Juiz, finalmente, dar o veredicto final. Sem essa 
interpretação fática, o advogado jamais poderia se 
convencer de aceitar o patrocínio da causa, tanto 
da parte autora quanto da ré, porque é esse profis-
sional que abstrai o fato e ver a lesão à pessoa, e, ao 
fazê-lo, em sua essência estará interpretando o fato 
jurídico, por extensão mesmo, o próprio direito.

* 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.
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Direito Tributário
1- A União concedeu isenção, pelo 

prazo de cinco anos, da Contri-
buição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) 
para as indústrias de veículos 
automotores terrestres que cum-
prissem determinadas condições.

 Sobre a isenção tributária, é pos-
sível afirmar que

a) as indústrias de aviação podem re-
querer a fruição do benefício, pois a 
norma que concede isenção deve ser 
interpretada extensivamente.

b) a União poderá, a qualquer tempo, re-
vogar ou modificar a isenção concedida.

c) a isenção da COFINS pode ser con-
cedida mediante decreto, desde que a 
norma seja específica.

d) as indústrias de veículos automoto-
res terrestres não estão dispensadas 
do cumprimento das obrigações aces-
sórias, pois elas são independentes 
da existência da obrigação principal.

2 - Determinado contribuinte verifi-
cou a existência de débitos ven-
cidos de Imposto sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) e da taxa de co-
leta de lixo com o Município M. 
Os dois tributos são relativos ao 
ano-calendário de 2012 e se re-
ferem ao imóvel onde reside. O 
contribuinte pagou ao Município 
M montante insuficiente para a 
quitação de ambos os tributos.

Diante de tais débitos, a autoridade 
administrativa municipal que re-
cebeu o pagamento

a) determinará, primeiramente, a im-
putação do pagamento à taxa e, pos-
teriormente, ao imposto.

b) determinará o pagamento na ordem 
decrescente dos prazos prescricionais.

c) determinará o pagamento na ordem 
crescente dos montantes.

d) determinará, primeiramente, a im-
putação do pagamento ao imposto e, 
posteriormente, à taxa.

3 - Uma obrigação tributária referen-
te ao Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) 
teve seu fato gerador ocorrido 
em 1º de junho de 2012. O débito 
foi objeto de lançamento em 21 
de janeiro de 2014. A inscrição 
em dívida ativa ocorreu em 02 de 
junho de 2014. A execução fiscal 
foi ajuizada em 21 de outubro de 
2014 e, em 02 de março de 2015, o 
juiz proferiu despacho citatório 
nos autos da execução fiscal.

 Considerando que o contribuinte de-
vedor alienou todos os seus bens sem 
reservar montante suficiente para o 
pagamento do tributo devido, assina-
le a opção que indica o marco tempo-
ral, segundo o CTN, caracterizador 
da fraude à execução fiscal, em ter-
mos de data de alienação.

a) 21 de janeiro de 2014
b) 02 de junho de 2014
c) 02 de março de 2015
d) 21 de outubro de 2014

4 - Em 2007, a pessoa jurídica Y re-
cebeu notificação para pagamen-
to de débitos de Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana (IPTU). Em 2014, 
diante da constatação de que a 
contribuinte não havia apresen-
tado qualquer impugnação e nem 
realizado o pagamento, o Muni-
cípio X ajuizou execução fiscal 
para a cobrança destes créditos.

 Considerando os fatos narra-
dos e as disposições da Lei nº 
6.830/80, o juiz, ao analisar a ini-
cial da execução fiscal proposta 
pelo Fisco,

a) poderá, de ofício, reconhecer e decre-
tar a prescrição somente depois de 
ouvida a Fazenda Pública.

b) poderá, de ofício, reconhecer e decretar 
a prescrição somente depois de ouvida 
a Fazenda Pública e a contribuinte.

c) poderá decretar a prescrição de ofí-
cio, independentemente da prévia oi-
tiva da Fazenda Pública.

d) só poderá decretar a prescrição se 
esta vier a ser suscitada pela contri-
buinte

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE AbRIl DE 2015.1-C; 2- D E 3- A 

A diretoria nacional da OAB, após 
tomar conhecimento do aumento dos 
recursos destinados aos partidos políti-
cos, criticou duramente a medida e seus 
impactos. Leia abaixo a íntegra da nota:

Em lei publicada no Diário Oficial 
da União de quarta-feira (22), após 
aprovação do Orçamento Geral da 
União de 2015 pelo Congresso Nacional 
e sanção pela presidência da República, 
a verba destinada aos partidos políticos 
salta oficialmente de R$ 289,5 milhões 
para R$ 867,5 milhões.

A OAB entende que, em um mo-
mento delicado no qual faltam recursos 
para investir em saúde, segurança e 
educação, é no mínimo estranho que so-
brem verbas para triplicar a receita dos 
partidos. Mais uma vez, os representan-
tes do Legislativo e do Executivo agem 
na contramão dos anseios da sociedade.

A posição da entidade é a de que a 
medida mostra-se absolutamente con-
traditória diante dos arrochos fiscais 
colocados em prática pela União e dos 
recentes aumentos que sacrificam toda 
a sociedade. Parece existir uma surdez 
generalizada com as vozes das ruas.

No entanto, a Ordem tem absolu-
ta convicção da necessidade de forta-
lecimento dos partidos políticos, mas 
ao mesmo tempo entende que isso não 
ocorrerá com o aumento do Fundo Par-
tidário e a manutenção do investimento 
empresarial de campanhas.

Foi com esse intuito que a OAB ajui-
zou a Ação Direta de Inconstitucionali-

dade (ADI) nº 4.650, contra o financia-
mento eleitoral por empresas, estando a 
aguardar o julgamento pelo STF. En-
quanto isso, a tão fundamental reforma 
política segue estagnada, pois não há 
interesse de mudar o permanente fisio-
logismo das concertações de gabinetes, 
mantendo o descrédito com agentes po-
líticos e bandeiras partidárias. É fun-
damental atacar a raiz da corrupção: o 
sistema eleitoral.

A crise de representação é confir-
mada em recente pesquisa Datafolha, 
na qual 71% dos brasileiros dizem não 
ter preferência partidária. Na mesma 
linha, segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o custo das campanhas 
aumentou de R$ 798 milhões, em 2002, 
para R$ 5,1 bilhões, em 2014.

No início de março, a OAB lançou 
a Campanha de Combate à Corrupção, 
cujos principais pilares são o fim do in-
vestimento empresarial em candidatos e 
partidos e a urgente reforma política. A 
iniciativa visa ainda à regulamentação 
da Lei Anticorrupção; à criminalização 
do caixa 2 eleitoral; à aplicação da Lei 
da Ficha Limpa para todos os cargos pú-
blicos; ao cumprimento da Lei de Trans-
parência; e à redução drástica dos cargos 
de livre nomeação, entre outros pontos.

Por fim, a hora é de união de esfor-
ços para encontrar soluções republica-
nas. A sociedade clama por um sistema 
eleitoral que priorize ideias e propostas, 
e não que se curve ao capital e faça do 
dinheiro sua única motivação.

Em nota, diretoria da OAB critica 
aumento do fundo partidário

CONSELHO FEDERAL DA OAB

O Tribunal de Contas da União está 
prestes a concluir relatório de auditoria 
feita na Caixa Econômica Federal para 
apurar a contabilização indevida de R$ 
719 milhões, referentes a pouco mais 
de 500 mil contas bancárias que foram 
encerradas por supostas inconsistências 

cadastrais. As conclusões da fiscalização 
podem tornar o caso mais grave se os 
técnicos entenderem que o governo usou 
recursos dessas contas para pagar com-
promissos do Tesouro, prática já aponta-
da como crime pelo TCU no episódio das 
“pedaladas fiscais”. 

TCU investiga 
Caixa



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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Consórcio de imóvel é um bom 
negócio para quem quer comprar 
um imóvel? Leila Carla.

Leila, aproveitamos também a 
pergunta para responder as inúme-
ras dúvidas que nos foram enviadas 
e darmos algumas dicas aos leitores.

O diferencial da compra do con-
sórcio é o planejamento. Geralmente, 
ele é indicado para quem não neces-
sidade imediata em fazer a mudança 
– já que é necessário aguardar os sor-
teios para conseguir a carta de crédi-
to para pagar (uma parte ou total) do 
imóvel.

O que é consórcio? É um sistema 
que permite a união, em grupos fe-
chados, de pessoas com a finalidade 
de formar poupanças comum, desti-
nada à compra de imóvel, em prazo 
determinado. Como funciona o con-
sórcio de imóvel? Somando-se as con-
tribuições de todos os participantes 
do grupo (consorciados), são distri-
buídos créditos, por sorteio ou lance, 
que permitem a compra de imóveis, 
de forma que até o final do prazo do 
grupo todos tenham adquiridos seus 
bens. O que é uma administradora 
de consórcios? É a empresa presta-
dora de serviços responsável pela 
formação e administração de grupos 
de consórcios. Como a administra-
dora capta e administra os recursos 
dos consorciados, ela deve ser auto-
rizada a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil (BACEN), pois a em-
presa tem que cumprir uma série de 
exigências para operar no mercado. 
O que é contrato de adesão a grupo 
de consórcio? É o documento que 
contém condições de funcionamento 
de um grupo de consórcio, bem como 
os direitos e deveres do consorciado, 
da administradora do grupo propria-
mente dito.

Além disso, o que é uma Assem-
bleia Geral Ordinária? É a reunião de 
um grupo especifico de consorciado, 
realiza periodicamente em dia, hora 
e local informados pela administra-
dora, cujo objetivo é comtemplar os 
participantes e informa-los sobre o 
andamento das operações do grupo. 
Como funcional a Contemplação? Por 

meio de sorteios e lances, realizados 
nas assembleias gerais ordinárias, 
de acordo com as regras estabeleci-
das em contrato. Como funciona o 
sorteio? De acordo com a disponibili-
dade do caixa do grupo, um ou mais 
participantes serão sorteados para 
receber sua Caixa de Crédito no valor 
do plano que aderiu, independente-
mente do número de prestações que 
tenha pago. O Sorteio serve apenas 
para definição da ordem de recebi-
mento de crédito, uma vez que todos 
os participantes do grupo o receberão 
até o final do plano. O que é lance? É 
o direito de o consorciado concorrer 
à contemplação mediante a antecipa-
ção de parcelas oferecidas nas assem-
bleias. Dependendo 

da disponibilidade de caixa do gru-
po, será comtemplado o maior lance, 
de acordo com as regras contratuais.

Moro em um prédio que tem 20 
apartamentos e quatro dos mora-
dores não estão pagando. Já so-
mos vizinhos a muitos anos e te-
mos receio de colocar na Justiça 
para cobrar os meses em atraso. 
Há alguma outra forma de solu-
cionar tal problema sem recorrer 
ao Judiciário? Maria Santos.

Maria, o inadimplemento condo-
minial é um dos três principais pro-
blemas pelos quais o síndico ou admi-
nistradora de condomínios tem que 
conviver diariamente.

No caso em análise, pode haver a 
tentativa de cobrança extrajudicial 
do débito, através de uma das inú-
meras empresas que prestam esse 
tipo de serviço em nossa região. Con-
tudo, não há garantias de que vocês 
irão obter sucesso e não precisarão 
ingressar com ações judiciais de co-
branças para poder receber os valo-
res devidos. 

Particularmente entendo que a 
consideração tem que dar lugar ao 
bom senso, no sentido de que, não é 
justo que os demais condôminos que 
honram seus compromissos em dia 
arquem com a inadimplência de ou-
tras pessoas. Ou seja, vocês estão pa-
gando a conta dos inadimplentes. 

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

Câmara aprova terceirização 
de atividades-fim 

de empresas privadas

A Câmara dos Deputados concluiu 
na semana passada, a votação do PL da 
terceirização (PL 4.330/04). Foi aprovada 
em plenário uma emenda que permite a 
terceirização das atividades-fim das em-
presas do setor privado e que alterou di-
versos pontos do texto-base da proposta. 
O texto seguirá para o Senado.

A emenda, de autoria do PMDB e do 
Solidariedade, foi aprovada por 230 votos 
a 203. Apesar de não usar os termos ativ-
idade-fim ou atividade-meio, a proposta 
permite a terceirização de qualquer setor 
de uma empresa. A emenda também am-
pliou os tipos de empresas que podem at-
uar como terceirizadas, abrindo a oferta 
às associações, às fundações e às empre-
sas individuais. O produtor rural pessoa 
física e o profissional liberal poderão fig-
urar como contratante.

Outra mudança em relação ao tex-
to-base é a diminuição, de 24 para 12 
meses, do período de quarentena que 
ex-empregados da contratante têm de 
cumprir para poder firmar contrato com 
ela se forem donos ou sócios de empre-
sa de terceirização. Os aposentados não 
precisarão cumprir prazo. Já a subcon-
tratação por parte da contratada so-
mente poderá ocorrer quando se tratar 
de serviços técnicos especializados.

Empregos ou precarização - O 
líder do PDT, deputado André Figueire-
do, criticou a proposta. “Querem trans-
formar celetistas em PJ [pessoa jurídica]. 
O projeto original falava em 24 meses e, 

agora, está em 12. Vai facilitar a burla do 
projeto legítimo da terceirização.”

A terceirização da atividade-fim não 
é vista com bons olhos pelos sindicalistas, 
sob o argumento de que fragilizará a orga-
nização dos trabalhadores e, consequente-
mente, sua força de negociação com as em-
presas. Já os empresários argumentam 
que essa sistemática de contratação trará 
mais agilidade e redução de custos para a 
contratante, com efeitos na economia.

Em nota oficial, a OAB demonstrou 
preocupação quanto à proposta. Segundo 
a seccional Rio de Janeiro, a terceirização 
das atividades-fim das empresas “agrava a 
precarização do trabalho, além de afrontar 
diretamente garantias constitucionais”.

“Em seu artigo 7º, a Carta Magna 
prevê a possibilidade da ampliação do rol 
de direitos sociais mínimos assegurados 
aos trabalhadores, com vistas à melhoria 
de sua condição social. Com a aprovação 
do atual texto do PL 4.330/04, o que se 
vislumbra é justamente o contrário, vez 
que permitirá tratamento desigual – 
salários, benefícios e até representação 
sindical distintos – a trabalhadores ex-
ercentes das mesmas atividades em uma 
mesma empresa. Tal cenário reduz dire-
itos e solapa os sagrados princípios da 
isonomia e da dignidade da pessoa hu-
mana, retirando o real valor social que 
a Constituição da República atribui ao 
trabalho, e contraria a ordem jurídica do 
estado democrático de direito, os direitos 
humanos e a justiça social.”
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“ A respeito da injustiça é cometida de duas formas: pela violência e pela 
fraude. uma diz respeito à raposa, outra ao leão. todas duas são indignas 

do homem, mas a fraude é a mais desprezível. de todas as injustiças a 
mais abominável é a desses homens que, quando enganam, procuram 

parecer homens de bem !” .   
Túlio Cícero – Orador – advogado e filósofo romano

Frases do mês

Em depoimento que prestou à Polí-
cia Federal, o senador Lindbergh Farias 
(PT--RJ) entrou em contradição com de-
poimentos prestados por dois investiga-
dos pela operação “lava jato”: o do dela-
tor e ex-¬diretor de Abastecimento da 
Petrobras Paulo Roberto Costa e o do 
ex-¬assessor do PP João Claudio de Car-
valho Genú. Lindbergh afirmou à PF, no 
inquérito aberto por ordem do ministro 
relator no Supremo Tribunal Federal 
Teori Zavascki, que não conhece Genú, 

não se reuniu com ele entre 2013 e 2014, 
ocasião em que disse ter conversado com 
Costa sobre programa de governo na 
área de óleo e gás na sua campanha elei-
toral ao governo do Rio, em 2014 — ao 
contrário do afirmado por Costa e Genú. 
A presença ou não de Genú nas conver-
sas ganha relevo porque Lindbergh diz 
que tratava com Costa sobre o potencial 
econômico do estado e só em um dos en-
contros discutiu¬-se eventuais doadoras 
de campanha. 

O ex-contador alemão Oskar Groening, de 93 anos, declarou-se nessa terça-feira 
(21/4) “moralmente culpado” pelas execuções em massa ocorridas no campo de con-
centração de Auschwitz durante a 2ª Guerra. Groening é acusado de ser cúmplice do 
genocídio e compareceu perante um tribunal alemão. O réu descreveu em detalhes os 
assassinatos que testemunhou no local. As informações são do jornal 

Lindbergh contradiz depoimentos

Desculpas nazistas

A União Europeia (UE) acusou 
a Google de enganar consumidores 
e competidores ao distorcer resulta-
dos de buscas na web para favore-
cer seu serviço de compras, o Google 
Shopping, após cinco anos de inves-
tigação, num caso que pode mudar 
as regras para o comércio on-line. 

Margrethe Vestager, comissária 
de Competição da UE, disse que a 
empresa americana que domina o 
mercado de buscas na internet no 
mundo todo recebeu uma Declara-
ção de Objeções, o documento de 
acusação, e tem dez semanas para 
responder. 

A Academia Paraibana de Letras 
Jurídicas - APLJ, estará realizando 
com a Federação das Academias de Le-
tras Jurídicas do Brasil, o II Encontro 
II Encontro das Academias de Letras 
Jurídicas do Brasil, durante a Semana 
Cultural que acontecerá entre dos dias 
11 até 14 de Agosto de 2015, na Cidade 
de João Pessoa, capital da Paraíba, du-

rante as comemorações dos 38 anos da 
APLJ. 

Datas: de 10 a 14 de agosto de 2015, 
programação: Exposição – Memoria da 
Cultura Jurídica – documentos, fotos, li-
vros, artes plásticas.... 

Participação de outras Instituições 
Culturais que tenham em seus quadros 
Patronos ou Acadêmicos da área jurídica.

Clube de futebol que for-
ça atleta a assinar, de uma só 
vez, dois contratos de traba-
lho, um para vigorar imedia-
tamente e o outro para valer 
quando o primeiro perder 
eficácia, comete fraude. Por 
isso, o segundo instrumento 
deve ser anulado.

Esse foi o entendimento 
firmado pela 1ª Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho ao 
negar provimento a Agravo de 
Instrumento pelo qual o San-
tos Futebol Clube pretendia 
contestar decisão que conside-
rou fraudulenta a renovação 
de um contrato de trabalho 
celebrado com o atleta Denis 
Oliveira de Souza.

O atleta ajuizou a reclamação na 3ª 
Vara do Trabalho de Santos, contando 
que vinha de um clube pequeno e que, ao 
assinar o contrato com o Santos para o pe-
ríodo de maio de 2006 a maio de 2008, foi 
informado de que deveria “deixar assina-
do” outro contrato em branco, com data de 
início imediatamente posterior ao térmi-
no do contrato que estava regularmente 
assinado. O juízo decretou a nulidade do 
contrato.

“Salta aos olhos a quantidade de ví-
cios existentes no contrato”, destacou o 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Re-
gião (SP), ao examinar recurso do clube 
contra a sentença. Apesar de negar que 
tenha pedido a assinatura em branco do 

contrato em 2006, o clube admitiu que o 
segundo contrato foi assinado em março 
de 2008, fato que o TRT-2 considerou sem 
relevância, uma vez que a suposta reno-
vação teria se dado, no mínimo, com três 
meses de antecedência.

O clube alegou, no agravo de instru-
mento para o TST, que o atleta assinou vo-
luntariamente o contrato. Em seu exame, 
o ministro Hugo Carlos Scheuermann, 
relator, explicou que, conforme dito na 
decisão regional, o Souza celebrou um 
primeiro contrato por tempo determinado 
e pretendia, na reclamação trabalhista, a 
anulação de seu vínculo contratual no pe-
ríodo posterior a esse contrato, para que 
pudesse se vincular a outra entidade des-
portiva.

Um tribunal criminal do Egito 
condenou um egípcio com nacionali-
dade norte¬-americana à prisão per-
pétua, sob as acusações de espalhar 
notícias falsas e de financiar manifes-

tações contra o regime militar lidera-
do pelo marechal ¬de -campo Abdel 
¬Fattahel ¬Sisi. Mohammed Soltan, 
de 27 anos, está em greve de fome na 
prisão há 14 meses. 

Compras on-line

II Encontro das Academias
de Letras Jurídicas do Brasil

TST anula renovação de 
contrato de jogador com o 
Santos por fraude do clube

Ativista condenado

DIREITO INTERNACIONAL

ENCONTRO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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*Deglutir um batráquio.***
*(Engolir um sapo) *

*Colocar o prolongamento caudal em 
meio aos membros inferiores.
*(Meter o rabo entre as pernas) *

*Derrubar com intenções mortais. 
***
*(Cair matando) *

*Eximir de qualquer tipo de sorte. 
***
*(Azarar) *

*Aplicar a contravenção do Senhor 
João, este deficiente físico desprovi-
do de um dos membros superiores. 
***
*(Dar uma de João sem braço) *

*Sequer considerar a utilização de 
um longo pedaço de madeira. ***
*(Nem a pau) *

*Sequer considerando a possibilida-
de da fêmea bovina expirar fortes 
contrações laringo-bucais . ***
*(Nem que a vaca tussa) *

*Sequer considerando a utilização de 
instrumentos metálicos. ***
*(Nem ferrando) *

*Derramar água pelo chão através 
do tombamento violento e premedi-
tado de seu recipiente. ***
*(Chutar o balde) *

*O orifício circular conjugado, lo-
calizado na parte ínfero-lombar da 
região glútea de um individuo em 
avançado estado etílico, deixa de es-
tar em consonância com os ditames 
referentes ao direito individual de 
propriedade. ***
*(C… DE BÊBADO NÃO TEM 
DONO!!!) *

Ditados 
populares em 

linguagem 
jurídica... Parte II

Senado aprova voto 
distrital para vereadores

 Vereadores de 
municípios com mais 
de 200 mil eleitores 
poderão passar a ser 
eleitos por voto distrital, 
sistema eleitoral que di-
vide a cidade em regiões 
e elege o mais votado 
em cada uma delas. A 
Comissão de Constitu-
ição e Justiça do Senado 
aprovou, na quarta-fei-
ra (22/4), o PLS 25/2015, 
de autoria do senador 
José Serra (PSDB-SP). 
Como a decisão é ter-
minativa, não precisará 
passar pelo plenário 
da casa e segue para a 
Câmara dos Deputados. 
Para a regra valer para 
as eleições de 2016, o 
projeto precisa ser aprovado até outubro 
deste ano.

De acordo com o projeto, uma cidade 
com mais de 200 mil eleitores será divid-
ida em distritos, em número igual ao de 
vagas na câmara municipal. Cada distri-
to elegerá um vereador por maioria sim-
ples. A divisão do município em distritos 
ficará a cargo dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, conforme regulamento a ser 
expedido pelo Tribunal Superior Eleito-
ral. O partido ou coligação poderá reg-
istrar apenas um candidato a vereador 
por distrito e cada vereador terá direito 
a um suplente.

Hoje, os candidatos recebem votos de 
eleitores de todo o município, indepen-
dentemente de onde sejam suas bases 
eleitorais. Os vereadores são eleitos pelo 
sistema proporcional de votação, na qual 
os votos recebidos por um candidato po-
dem ajudar a eleger outros do mesmo 
partido ou coligação. É o número total 
dos votos válidos de cada agremiação 
que define a quantidade de vagas a que 
a legenda terá direito.

Relator do projeto na CCJ, o senador 
Eunício Oliveira (PMDB-CE) explicou 
que o sistema atual permite que um 
candidato que conquista grande fatia 
do eleitorado eleja colegas de partido ou 

coligação com votação menor que os can-
didatos de outras legendas. “Não podem-
os ir para as eleições de 2016 com essa 
mesma legislação eleitoral, sob pena de 
a população ficar ainda mais distante 
desta Casa. Esse é um importante pas-
so que estamos dando para a reforma 
política” disse Eunício.

Alegando dificuldade técnica para 
propaganda eleitoral fracionada por dis-
trito, José Serra determinou, no texto 
original, que não seria destinado tempo 
de propaganda de rádio e televisão aos 
candidatos a vereador. Mas a comissão 
aprovou emenda para manter a propa-
ganda eleitoral de candidatos a vereador 
no sistema distrital. Assim, caberá a 
partidos definir quais distritos e candi-
datos devem ter prioridade na grade de 
veiculação de propaganda.

Divisão difícil - Na discussão do 
projeto, o senador Roberto Rocha (PSB-
MA) disse ver dificuldade na divisão dos 
municípios em distritos, em especial em 
regiões de grande aglomeração urbana 
e pouca identidade local da população. 
Como alternativa, ele sugeriu o sistema 
distrital misto, modelo que mescla car-
acterísticas dos sistemas proporcional e 
majoritário.

Apesar de ressaltar que seu partido 
defende o voto proporcional com lista 

fechada, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) apoiou a 
sugestão de Roberto Rocha. 
E para agilizar a tramitação 
da matéria, ela concordou 
com a aprovação do proje-
to na CCJ, desde que fosse 
assumido o compromisso de 
que, na Câmara dos Deputa-
dos, o projeto poderá contem-
plar o sistema misto.

Em defesa de seu projeto, 
o senador José Serra disse 
que a implantação do voto 
distrital nos grandes mu-
nicípios será uma experiên-
cia a ser avaliada para pos-
terior adoção em todo o país. 
Ele considera que o projeto 
fortalece a identidade local e 
ajuda a reduzir os custos das 
campanhas eleitorais.

Divergência - Em voto em separado, o 
senador Humberto Costa (PT-PE) mani-
festou-se contra o projeto, por considerar 
que o texto fere a Constituição Federal. 
Ele alega que a mudança para o sistema 
distrital nos municípios não poderia ser 
feita por projeto de lei, mas apenas por 
emenda constitucional.

Humberto Costa considera que a reg-
ra para escolha de deputados, prevista 
na Constituição, determinando o siste-
ma proporcional para as assembleias 
legislativas “em cada estado, em cada 
território e no Distrito Federal”, também 
vale para eleição de vereadores. “Por si-
metria, não há como fixar um sistema 
eleitoral municipal diferente daquele 
previsto no artigo 45 da Constituição 
Federal”, afirmou Humberto Costa.

Ao discordar, Eunício Oliveira disse 
não haver previsão constitucional para o 
sistema de eleição de vereadores, sendo 
que a norma para câmaras municipais 
está prevista apenas no Código Eleito-
ral, podendo, portanto, ser alterada por 
projeto de lei simples. O senador Antônio 
Anastasia (PSDB-MG) também discor-
dou de Humberto Costa, afirmando que 
não se pode exigir simetria de aspectos 
ausentes na Constituição. (Ascom Agên-
cia Senado)
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Autor do projeto, senador José Serra conversa com o relator Eunício Oliveira
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Embora os jovens que cometeram crimes graves, como 
latrocínio e estupro, sejam minoria, apenas 10% dos 23 mil 
adolescentes infratores do país cumprem punição em semili-
berdade. Entre os adultos condenados, a porcentagem é bem 
maior: 35%. 

Jovens internados

O professor das discipli-
nas Direito Processual Penal e 
Prática Penal da Faculdade de 
Direito da Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), César 
Faria, tomou posse na presi-
dência da Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia, para o bi-
ênio 2015/2016, em solenidade 
realizada no último dia 18/03, 
no auditório da Academia, no 
bairro da Graça, na cidade de 
Salvador, substituindo a juris-
ta Alice Gonzalez Borges.

O novo presidente tomou 
posse prometendo “promover 
o diálogo entre a Academia e 
as universidades públicas baia-
nas, realizando seminários na-
cionais e debates de temas da 
atualidade e defendendo uma 
linguagem jurídica mais clara e 
acessível ao grande público”. O 
evento de posse que reuniu ju-
ristas, magistrados, acadêmicos 
da área, políticos e autoridades 
baianas, também empossou os 
demais membros da Diretoria e 
do Conselho Fiscal da Academia.

 A Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia - Entida-
de fundada em 7 de 
dezembro de 1983, a 
Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia 
é uma instituição de 
utilidade pública, for-
mada por quarenta 
juristas, que promove 
atividades voltadas ao 
aprimoramento e enri-
quecimento da cultura 
jurídica no Estado.

O professor Cé-

sar Faria - Faria ocupa a 
cadeira, cujo patrono é Ruy 
Barbosa, há exatos 16 anos, 
tendo sido o mais jovem a 
ingressar na instituição. For-
mado em Direito pela UFBA, 
em 1985, aos 21 anos, César 
Faria iniciou sua trajetória 
muito cedo. Aos 23 anos, foi 
aprovado em concurso pú-
blico para o cargo de Audi-
tor Jurídico do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia. 
Aos 25 anos, conquistou o 

primeiro lugar no concurso para 
Professor da Faculdade de Direi-
to da UFBA. Ele é mestre em Di-
reito Penal Econômico e Doutor 
em Direito Público.

Como advogado criminal, 
milita a mais de três décadas, 
atuando em causas de grande re-
percussão na Bahia e no Brasil. 
O professor César Faria é ain-
da membro de várias entidades, 

como o Instituto dos Advogados 
da Bahia, do Instituto Geográfi-
co e Histórico da Bahia (IGHB), 
do Instituto Brasileiro de Ci-
ências Criminais (IBCCRIM), 
da Associação Brasileira dos 
Professores de Ciências Penais 
(ABPCP), além de ser Membro 
Fundador e primeiro Presiden-
te do Instituto Baiano de Direi-
to Processual Penal (IBADPP).

A Academia de Letras Jurídicas da
Bahia empossou seu novo presidente

ACADEMIA DE LETRAS JURÍDICAS DA BAHIA


