
 Pessoas condenadas por crimes 
contra a administração pública, como 
corrupção, não poderão receber in-
dulto presidencial por bom compor-
tamento. 

É o que prevê a Proposta de Emen-
da à Constituição 72/2019, que tra-

mita na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). A PEC ainda aguarda 
parecer do relator, senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB). 

O projeto tem como autor o sena-
dor Eduardo Girão (Podemos-CE). 
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Autor da PEC é o senador Eduardo Girão (Podemos-CE)
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Estudantes 
desenvolvem 
adubo feito 
de planta 
baronesa

Bahiagás 
vai levar gás 
natural para 
o Hospital 
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1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.
2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.
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Demorou, para que o projeto ide-
alizado pelo Desembargador Daltoé 
Cezar – com o nome de Depoimento 
sem Dano – se tornasse lei. E uma 
Lei efetiva.

Primeiro houve uma simples re-
comendação do Conselho Nacional de 
Justiça aos tribunais para a implan-
tação do sistema de depoimento vídeo 
gravado para crianças e adolescentes 
(Recomendação 33, de 23/11/2010).

Depois veio a Lei 13.431, de 
04/04/2017, que estabeleceu o sistema 
de garantia de direitos de crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunha 
de violência. Entre as inúmeras reco-
mendações, foi regulamentado o de-
poimento especial, a ser tomado por 
profissionais especializados e grava-
do em áudio e vídeo.

Apesar da previsão legal e da reco-
mendação do CNJ, na maioria das co-
marcas não foram instaladas as salas 
adequadas para o depoimento ser co-
lhido em local apropriado e acolhedor.

Afinal, não havia obrigatorieda-
de para a escuta de crianças e ado-
lescente, vítimas ou testemunhas de 
violência, fosse realizada por meio de 
depoimento especial.

E, como tudo o que diz com as 
relações privadas no âmbito dos vín-
culos familiares, não desperta o inte-
resse do Poder Judiciário como um 
todo – aí incluído Ministério Público, 
Defensoria Pública e autoridades po-
liciais – tornou-se necessária uma in-
tervenção mais efetiva.

Foi o que fez o Conselho Nacional 
de Justiça ao editar a Resolução 299, 
em 05/11/2019.

Tornou obrigatória a implantação 
de salas de depoimento especial em to-

das as comarcas do território nacional.
E concedeu prazos para:
- em 90 dias, os tribunais estadu-

ais e federais encaminharem os con-
vênios celebrados para o atendimen-
to de crianças e adolescentes vítimas 
ou testemunhas de violência;

- em 90 dias, os tribunais esta-
duais promoverem o levantamento 
dos processos envolvendo crianças 
e adolescentes vítimas de violência, 
nas comarcas de entrância final, para 
aferir o número de varas especializa-
das necessárias;

- em 120 dias, os tribunais es-
taduais informarem sobre o plane-
jamento quanto à especialização de 
varas;

- em 180 dias, os tribunais esta-
duais apresentarem os estudos que 
foram realizados para a criação de 
centros integrados nas capitais e co-
marcas de entrância final, em parce-
rias com o Estado ou Município.

Enfim, uma bela iniciativa para 
que o Brasil dê cumprimento à Con-
venção Internacional sobre os Direi-
tos da Criança, à resolução do Con-
selho Econômico e Social das Nações 
Unidas, ao comando da Constituição 
da República e aos termos do Estatu-
to da Criança e do Adolescente.

Não é mais possível desconhecer 
que crianças e adolescentes são os ci-
dadãos do amanhã, e a ninguém mais 
é concedida proteção especial, com 
prioridade absoluta.

Por Maria Berenice Dias.
Advogada especializada em direito homoafetivo, 

famílias e sucessões e Vice-Presidente Nacional do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). 

Porto Alegre – RS.
Email: berenice@berenicedias.com.br

CONTEXTO 
JURÍDICO

Depoimento especial: até 
que enfim é obrigatório!

A bela 
advogada
Quando Haroldo, um belo e promissor jo-
vem Advogado, descobriu que herdaria 
uma fortuna quando seu pai morresse de-
vido a uma doença terminal, decidiu que 
era uma boa hora para encontrar uma mu-
lher que fosse a sua companheira para a 
vida fácil que se avizinhava.
Assim, numa determinada noite, ele foi 
até o bar da Ordem dos Advogados, onde 
conheceu uma Advogada, a mais bonita 
que já tinha visto em toda a sua vida.

Sua extraordinária beleza, o porte elegante, 
o corpo curvilíneo, a inteligência, a maneira 
de falar… Deixaram-no sem respiração.
Eu posso parecer um advogado comum – 
disse-lhe, enquanto iniciava o diálogo para 
a conquista da musa – mas, dentro de dois 
ou três meses, o meu pai vai morrer, e eu 
herdarei 20 milhões de euros.
Impressionada, a bela Advogada foi para 
casa com ele naquela noite.
Três dias depois, tornou-se sua madrasta.

19 - Não te esqueças. Jovem advogado, 
de que o profissional, no contato estreito 
como cliente precisa revestir-se de gran-
de paciência, tolerância, compreensão, a 
ponto de muitas vezes assumir também 
o papel de assistente social.

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

21 - A petição inicial, por sua decisiva 

importância fática e jurídica, deve ser 
uma peça cuidadosa, bem pensada e 
fundamentada, elaborada em termos 
claros, concisos, em qualquer linguagem 
simples, escorreita e objetiva.

22 - Nunca deixes para o último dia do 
prazo a elaboração do recurso, contesta-
ção ou qualquer peça processual impor-
tante, como sói acontecer com advogados 
muito atarefados ou pouco responsáveis, 
porque grande é o risco de apresentação 
de um trabalho deficiente, imperfeito, 
incompleto, como tudo o que é feito de 
afogadilho.

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

Novos partidos - Dados
Brasil tem 77 partidos em processo de formação. Entre as legendas 

que estão se formando, há também nomes curiosos, como os partidos Pi-
ratas, Animais, Partido Nacional Corinthiano, entre outros.

Recuperação judicial ? Valores a credor
Empresa de telefonia Oi teve negado 

no STJ pedido liminar de suspensão de 
acórdão do TJ/RS que autorizou a libera-
ção de valores em favor de um credor. A 
empresa alegou que a liberação colocaria 
em risco a recuperação judicial, em anda-

mento desde 2016. Mas o ministro Noro-
nha lembrou que a decisão de liberação 
dos valores se deu há quase um ano e não 
ficou demonstrada a iminência do levan-
tamento dos valores, o que afasta o apa-
nágio da urgência.

Email: berenice@berenicedias.com.br



RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO. 1-A E 2 - B.

Direito Tributário
1- A sociedade empresária ABC 

Ltda. foi autuada pelo Fisco do 
Estado Z apenas pelo descum-
primento de uma determinada 
obrigação tributária acessó-
ria, referente à fiscalização do 
ICMS prevista em lei estadual 
(mas sem deixar de recolher o 
tributo devido). Inconforma-
da, realiza a impugnação ad-
ministrativa por meio do auto 
de infração. Antes que sobre-
viesse a decisão administra-
tiva da impugnação, outra lei 
estadual extingue a previsão 
da obrigação acessória que ha-
via sido descumprida.

Diante desse cenário, assinale a 
afirmativa correta.

a) A lei estadual não é instrumento 
normativo hábil para extinguir a 
previsão dessa obrigação tributá-
ria acessória referente ao ICMS, 
em virtude do caráter nacional 
desse tributo. 

b) O julgamento administrativo, nes-
se caso, deverá levar em considera-
ção apenas a legislação tributária 
vigente na época do fato gerador.

c) Não é possível a extinção dos efei-
tos da infração a essa obrigação tri-
butária acessória após a lavratura 
do respectivo auto de infração. 

d) A superveniência da extinção da pre-
visão dessa obrigação acessória, des-
de que não tenha havido fraude, nem 
ausência de pagamento de tributo, 
constitui hipótese de aplicação da le-

gislação tributária a ato pretérito.

2 - Otávio, domiciliado no Estado 
X, possui ações representati-
vas do capital social da Socie-
dade BETA S/A, com sede no 
Estado Y, e decide doar parte 
da sua participação acionária 
a Mário, seu filho, então domi-
ciliado no Estado Z.

 Com dúvidas quanto ao Estado 
para o qual deverá ser recolhido 
o imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCD) 
incidente nessa operação, Mário 
consulta seu escritório, desta-
cando que o Estado Z estabelece 
alíquotas inferiores às pratica-
das pelos demais Estados.

Com base nisso, assinale a afirma-
tiva correta.

a) O ente competente para exigir o 
ITCD na operação em análise é o Es-
tado X, onde tem domicílio o doador.

b) O ITCD deverá ser recolhido ao 
Estado Y, uma vez que o bem a 
ser doado consiste em participação 
acionária relativa à sociedade ali 
estabelecida, e o imposto compete 
ao Estado da situação do bem.

c) O ITCD deverá ser recolhido ao 
Estado Z, uma vez que o contri-
buinte do imposto é o donatário. 

d) Doador ou donatário poderão reco-
lher o imposto ao Estado X ou ao 
Estado Z, pois o contribuinte do 
imposto é qualquer das partes na 
operação tributada.
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

“Uma coisa essencial à justiça que se deve aos outros é fazê-la, 
prontamente e sem adiamentos; demorá-la é injustiça”. 

La Bruyère

Exame de Ordem
MPF propõe ACP na qual alega 

irregularidades na correção do 30º 
exame da OAB e pede a elaboração 
de novo espelho de correção da prova 
prático-profissional de Direito Cons-

titucional e a anulação de questão 
da 2ª fase da prova de Direito do 
Trabalho. Segundo o parquet, cerca 
de 7 mil candidatos teriam sido pre-
judicados.

O Projeto de Lei 6122/19 tipifica o cri-
me contra a honra profissional, definido 
como a prática de difamar ou caluniar al-
guém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação ou fato definido como crime, no 
exercício da profissão ou em razão dela.

A pena prevista é de detenção, de um 
a três anos e multa. Na mesma pena in-
corre quem, sabendo falsa a imputação, a 
propaga ou divulga.

O projeto, que tramita em caráter 
conclusivo, será analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O autor do projeto, deputado Dr. Luiz 
Antônio Teixeira Jr (PP-RJ), afirma que 
diversos profissionais vêm sendo alvo de 
falsas imputações e ofensas no exercício 
de sua profissão sem a devida atenção do 
Estado.

“A reputação de um profissional cons-
titui verdadeiro patrimônio que se levam 
anos para construir e por vezes é destru-
ída em fração de segundos com falsas e 
infundadas acusações. Ao Estado cabe 
coibir tais práticas, punindo eficazmente 
quem as comete”, justifica o autor.

Projeto tipifica crime contra 
a honra profissional e prevê 

pena de até três anos

Deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr (PP-RJ)



DESCONTOS NO REGISTRO DE 
ESCRITURA NA COMPRA IMÓVEL

Além do valor a ser desem-
bolsado para a compra da tão 
sonhada casa própria, ainda é 
preciso reservar dinheiro para 
arcar com as despesas de regis-
tro e escritura junto ao cartório 
de registro de imóveis. No entan-
to, o que poucos sabem é que a 
Lei 6.015 /73, em seu artigo 290, 
garante uma redução de 50% so-
bre esses custos, desde que fique 
comprovado que a aquisição é 
para fins residenciais. Também 
é preciso que o imóvel seja finan-
ciado pelo Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH).

Essa diminuição do valor 
representa, dentre outros fato-
res, um atrativo à pulverização 
dos negócios habitacionais, in-
centivando a compra do primei-
ro imóvel residencial. Aquele 
que adquire a casa própria por 
financiamento habitacional, cer-
tamente investe um valor inicial 
no imóvel e, em seguida, compro-
mete-se com as parcelas do finan-
ciamento. Porém se depara no mo-
mento seguinte ao da assinatura 
do contrato com taxas, impostos, 
custas e emolumentos - vantagem 
devida como compensação de atos 
praticados pelo poder público ou 
por quem, com autorização deste, 
preste serviços - bastante expres-
sivos, os quais terá a obrigação 
de pagar. Sendo assim, os agen-
tes financiadores têm a opção de 
diluir, no próprio financiamento 
habitacional, tais custas, taxas e 
emolumentos. Considerando-se o 
desconto previsto na lei 6.015/73, 
por óbvio que o custo total da ope-
ração diminuiria.

Porém essa vantagem não se 
estende para a compra de imó-
veis na planta. Acreditamos que 
propositadamente o artigo 290 
é silente quanto à questão dos 
imóveis na planta. Pois, como 

ainda está na planta, não há 
imóvel a ser registrado. A partir 
do momento em que a construção 
é entregue para comercialização, 
aí sim para registro das unida-
des, aplica-se o disposto na Lei 
6.015. Além disso, o valor das 
despesas com registro e escri-
tura não pode exceder o limite 
correspondente a 40% do maior 
valor de referência. Este valor 
de referência designa o teto para 
valor dos emolumentos.

Além disso, para obter a van-
tagem da redução de 50%, basta 
requerer o benefício junto ao car-
tório e apresentar certidões nega-
tivas de propriedade de imóvel. 
Alguns cartórios, no ato do regis-
tro, apresentam um termo a ser 
assinado, pelo então mutuário 
habitacional, no intuito de obter 
dele declaração sobre a adequa-
ção das condições apresentadas 
pela lei. Isto é, o adquirente vai 
declarar que é o primeiro imóvel 
financiado pelo SFH e que não 
possuir casa, apartamento ou 
bem semelhante. Os compradores 
de imóveis residenciais devem 
ser informados pelos cartórios 
que têm direito a esse desconto. 
No caso de omissão, os cartórios 
podem ser penalizados por terem 
feito a cobrança integral, ou seja, 
sem o desconto. 

Quanto à multa diz o parágra-
fo 5º do artigo 290, pode chegar a 
até R$ 1.120. Valor esse que pode, 
inclusive, ser atualizado pelo juiz 
quando da aplicação da penalida-
de. Esclarecemos ainda que há 
um questionável entendimento 
no sentido de que não é cabível a 
aplicação desse desconto em con-
tratos de alienação fiduciária de 
imóvel, uma vez que contratos do 
SFH, que possuem alienação fidu-
ciária em garantia, são regrados 
pela Lei 9.514/97.

Em nosso entendimento tal 
sustentação não procede, haja 
vista não estar em tela, aqui, a 
garantia a ser gravada no imó-
vel, mas sim a observância legal 
do disposto no artigo 290 da Lei 
6.015/73, os compradores que, 
por qualquer razão não exerçam 
esse direito à redução, não podem 
pedir reembolso posterior ao pró-
prio cartório. Por isso, antes de 
ingressar com demanda judicial, o 
adquirente deve fazer um reque-
rimento administrativo em duas 
vias, protocolar e aguardar a res-
posta. Se o pedido de reembolso 
for negado, é possível buscar o va-
lor cobrado indevidamente junto à 
Justiça.

Os benefícios desta lei vão 
além do desconto de 50%. A lei 
foi criada para otimizar negócios 
imobiliários, principalmente a 
aquisição da primeira casa pró-
pria, pois muitas vezes os altos 
custos poderiam se tornar um en-
trave para aquisição. Não é inco-
mum o espanto das pessoas que 
adquirem imóveis por meio de fi-
nanciamento, quando se deparam 
com a necessidade do pagamento 
dos emolumentos para registro do 
contrato de financiamento, bem 
como o Imposto sobre Transmis-
são de Bens Imóveis (ITBI), entre 
outros.

Em várias situações, estes 
compradores investiram todo o 
dinheiro que tinham para pagar 
o sinal do imóvel e são pegos des-
prevenidos para pagar valores 
acessórios tão altos, sejam impos-
tos ou emolumentos de cartório. 
Uma possível solução para isso é a 
liberação pelos bancos dos valores 
financiados com um plus, com a fi-
nalidade de custear tais despesas. 
Por sua vez, esses valores podem 
ser somados à parcela do financia-
mento. 

Em um prédio novo, pastilhado, com garagem com pisos de alta resistência 
e pintado com tinta de 1ª qualidade, vendemos um apartamento padrão 
classe A, 1º andar, nascente, todo em massa corrida, pintado com tinta 
toque de seda, granito bege Bahia por quase todo o imóvel, incluindo os 
rodapés, porcelanato, luxuosos lustres, teto rebaixado e boa localização, 
na Av. Félix Mendonça – bairro Góes Calmon, contendo 1 suíte c/ 16m2 
+ ¼ quarto amplo com 16m2, com armários nos quartos e cozinha, 
banheiro e sala amplos, copa-cozinha, com 4 áreas de luz, área de serviços 

e 1 vaga ampla na garagem e condomínio de R$ 200,00. Preço de oportunidade - 
Telefone (73) 3613.2545 – 98846.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados 
Previdenciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545). www.vercilrodrigues.adv.br

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Imobiliário para Dr. Vercil Rodrigues, encaminhar para os 

e-mails: vercil@jornaldireitos.com e jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com
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Direito de resposta

Cartórios em alta

Ministro Marco Buzzi concedeu efeito suspensivo a 
um recurso da Record que discute o rito a ser seguido 
para a publicação de direito de resposta, assegurado ao 
ator Fábio Assunção nas instâncias ordinárias

Os cartórios ganharam as manchetes dos principais 
jornais do Brasil nos últimos dias. Isso se deu porque Bol-
sonaro convidou seus candidatos a correligionários para 
que reconhecessem firma de suas assinaturas nas fichas de 
filiação ao partido que está montando: Aliança pelo Brasil. 

Penhora online = Abuso 
de autoridade

Conflito de competência

A juíza de Direito 
Mabel Christina Castrio-
to Meira de Vasconcellos, 
do RJ, indeferiu penhora 
online para supostamente 
não incorrer na lei de abu-
so de autoridade. Segundo 
a juíza, “a indisponibilida-
de somente será possível 
quando não mais houver 

controvérsia sobre o res-
pectivo quantum, seja 
pelo decurso do prazo em 
branco para impugnação 
ao cumprimento de sen-
tença ou embargos à exe-
cução, conforme o caso, 
seja pelo trânsito em jul-
gado da decisão naquele 
incidente ou processo”. 

Ministro Noronha concede liminar ao ex-presidente 
Temer para suspender a tramitação de uma ação penal 
em SP por lavagem de dinheiro, até que a 5ª turma ana-
lise a possibilidade de reunião desse processo com outro, 
que tramita na JF/DF. Os fatos descritos na inicial pro-
posta em SP constam, também, de denúncia apresenta-
da, no final de 2018, pela PGR ao STF. Após o fim do 
mandato exercido por Temer, a ação penal foi para a 12ª 
vara Federal Criminal de Brasília. 

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348
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Email: bispo.fazendas@gmail.com
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Derval Maia
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CRECI 14245
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Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075
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Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

E-mail: romildanobre@ig.com.br
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PEC proíbe indulto a condenados por 
crime contra a administração pública

Projeto quer alterar rito de 
impeachment de autoridades 

do Judiciário e do MP

 Pessoas condenadas por crimes con-
tra a administração pública, como cor-
rupção, não poderão receber indulto pre-
sidencial por bom comportamento. 

É o que prevê a Proposta de Emenda à 
Constituição 72/2019, que tramita na Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ). A 
PEC ainda aguarda parecer do relator, se-
nador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB). 

O projeto tem como autor o senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE). De acordo 
com ele, os crimes contra a administra-
ção, embora praticados sem violência, 
têm grande potencial lesivo para a po-
pulação brasileira, uma vez que afetam 
setores sensíveis da sociedade, como a 
saúde e a educação. 

“Dessa forma, embora não diretamen-
te, pratica-se violência contra um número 
indeterminado de pessoas, muitas vezes 
com um efeito lesivo muito maior que 
aquele praticado por meio de violência fí-
sica ou grave ameaça”, diz o autor. 

O indulto pode ser dado a detentos 
com bom comportamento, paraplégicos, 
tetraplégicos, portadores de cegueira 
completa, mães de filhos menores de 14 
anos ou que tenham cumprido ao menos 
dois quintos da pena em regime fechado 
ou semiaberto. 

A concessão do indulto é vedada para 
condenados por crimes hediondos, tortu-
ra, tráfico, ilícito de entorpecentes e dro-
gas afins e terrorismo.

A deputada federal Bia Kicis (PS-
L-DF) propôs um projeto de lei para 
promover ajustes nos julgamentos por 
crimes de responsabilidade contra mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, 
membros do Conselho Nacional de Jus-
tiça, Conselho Nacional do Ministério 
Público, do procurador-geral da Repú-
blica e do advogado-geral da União. 

De acordo com a parlamentar, o 
objetivo é atualizar a Lei de Impea-
chment, que é de 1950, aproveitando 
dispositivos do Regimento Interno do 
Senado, casa legislativa responsáveis 
por julgamentos de autoridades.

Com a proposta, a denúncia apre-
sentada por cidadão contra membros 
do Judiciário e do MP deverá ser acom-
panhada por no máximo no mínimo 
cinco pessoas e no máximo dez. A lei 
de 1950 não prevê número máximo de 
testemunhas. 

Também caberá à Secretaria-Geral 

da Mesa verificar o atendimento aos re-
quisitos formais da peça e encaminhá
-la para ser lida na sessão seguinte, no 
Período de Expediente (primeira parte 
das sessões do Senado). Atualmente, a 
análise é feita pela Mesa do Senado. 

Consta ainda que a comissão espe-
cial que irá analisar a denúncia seja 
constituída na mesma sessão que se 
fizer a leitura do caso. O grupo deverá 
ser composto por ao menos um quarto 
da composição do Senado (21 senado-
res). Hoje, o tamanho da comissão está 
previsto apenas no Regimento do Se-
nado. 

Entre outras medidas, a comissão 
emitirá parecer, no prazo de dez dias, 
prorrogável pelo mesmo período uma 
única vez. Não há atualmente previsão 
de extensão deste período.

O projeto será analisado em cará-
ter conclusivo pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.
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Autor da PEC é o senador Eduardo Girão (Podemos-CE)

Projeto é de autoria da deputada federal bia Kicis (PSL-DF)

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

E-mail: direitos@jornaldireitos.com

E-mail: uniaocr@hotmail.com



1º Caderno
06

www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com - Ano XII - n° 125 - SUL DA BAHIA - 15 de Janeiro a 15 de fevereiro de 2020

Ecad recorre contra extinção 
de cobrança de direitos 

autorais em quarto de hotel
A medida provisória que extinguiu a 

cobrança de direitos autorais sobre a exe-
cução de músicas em quartos de hotel e 
cabines de navios é novamente questio-
nada no Supremo Tribunal Federal. 

Depois do Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil, o Escritó-
rio Central de Arrecadação e Distribuição 
(Ecad) questiona a MP 907/2019 por meio 
da ação direta de inconstitucionalidade.

Editada pelo presidente da Repúbli-
ca Jair Bolsonaro no fim de novembro do 
ano passado para impulsionar o turis-
mo, a norma altera dispositivos da Lei 
9.610/1998 para extinguir a cobrança de 
direitos autorais nesses ambientes.

Segundo o Ecad, não estariam presen-
tes os requisitos de relevância e urgência 
exigidos no artigo 62 da Constituição Fe-
deral para a edição de medida provisória. 
“O minúsculo significado econômico que 

os direitos autorais em causa represen-
tam sobre o valor das diárias revela tam-
bém que não há urgência a justificar que 
se atalhe o processo legislativo ordinário, 
com a edição de uma medida provisória”, 
argumenta.

O Ecad também aponta ofensa ao ar-
tigo 5º, inciso XXVII, do texto constitu-
cional, que garante aos autores o direito 
exclusivo de utilização, publicação ou re-
produção de suas obras. Segundo o autor 
da ADI, o estabelecimento hoteleiro cobra 
uma remuneração, e não há razão plau-
sível para que os titulares dos direitos 
que são assim explorados deixem de ser 
remunerados por sua utilização.

A ADI foi distribuída por prevenção à 
ministra Rosa Weber. Há pedido de liminar 
para suspender a eficácia do artigo 1º da MP 
907/2019 até o julgamento do mérito. 

Fonte Ascom STF

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVENTOS JURÍDICOS

Trabalhadores ? 
Cruzeiros marítimos

A advogada Denise Arantes, da ban-
ca Mauro Menezes & Advogados, ressal-
ta que “a ratificação da convenção sobre 
o trabalho marítimo demonstra que o 
Brasil está alinhado com os altos propó-

sitos da OIT de promover um trabalho 
cada vez mais digno para os trabalha-
dores marítimos e não afasta, de modo 
algum, a aplicação da lei trabalhista 
brasileira”. 
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Pesquisa detecta declínio da 
imagem do Poder Judiciário

A mais recente rodada da pesquisa 
“A Cara da Democracia”, publicada na 
segunda-feira (27/1) pelo Valor Econômi-
co, mostra declínio da imagem positiva do 
Poder Judiciário.

Em março de 2018, 33,9% dos brasi-
leiros não confiavam no Poder Judiciário, 
outros 22,2% diziam confiar pouco. Na 
pesquisa mais recente, feita com o mesmo 
método, essas taxas subiram para 38,2% 
e 24,1%, respectivamente.

Tendência no sentido oposto foi ob-
servada no grupo dos que dizem confiar 
muito no Poder Judiciário. Eram 12,9% 
dois anos atrás. São 8,3% agora.

Outros recortes da pesquisa apontam 
para a mesma direção. Apenas 26% dos 
brasileiros acreditam que o Judiciário 

toma decisões sem ser influenciado por po-
líticos, empresários ou outros interesses.

Outros 61% disseram não acreditar 
na independência e outros 13% não sou-
beram responder.

A NOTÍCIA

Prisão Cautelar: Dramas, 
princípios e alternativas, 

Rogério Schietti Cruz
A prisão cautelar é, sem dúvida, a 

instituição mais angustiante de toda a 
persecução penal, drama que se acentua 
pela excessiva duração dos processos e 

pela não rara deficiente fundamentação 
das decisões judiciais que suprimem a li-
berdade humana. 

Tal realidade contribui para incre-

mentar a aflição de quem lida com a li-
berdade humana, cuja supressão, pela 
ótica do acusado, ou manutenção, pela 
ótica de quem sofreu a ação criminosa, 
impõe seja precedida de criteriosa e res-
ponsável avaliação pelos profissionais do 
direito (juízes, promotores de justiça, ad-
vogados, delegados de polícia).

O livro se propõe a instigar a aná-
lise sobre os institutos subjacentes às 
medidas cautelares pessoais do processo 
penal brasileiro, notadamente a prisão 
preventiva, com frequente auxílio do di-
reito comparado, recurso cada vez mais 
necessário ante a globalização jurídica 
e o crescente rompimento das barreiras 

culturais e ideológicas que caracterizam 
o mundo pós-moderno.

Nas palavras de Sepúlveda Perten-
ce, “são primorosas a análise crítica da 
legislação processual ordinária e da sua 
aplicação desatenta às garantias fun-
damentais e a reconstrução dogmática 
do instituto da prisão cautelar, a partir, 
como se impunha, dos grandes princípios 
constitucionais incidentes. São antológi-
cas, por exemplo, as páginas atinentes à 
interferência na matéria do princípio da 
proporcionalidade, visando possibilitar a 
convivência da presunção constitucional 
da não-culpabilidade com a prisão pro-
cessual, desde que adequada, necessária 
e estritamente proporcionada.”

Nesta nova edição, revista, atuali-
zada e ampliada com dois novos capítu-
los - um sobre a mutação constitucional 
promovida pelo Supremo Tribunal Fede-
ral na compreensão sobre o princípio da 
presunção de inocência, e outro sobre a 
recente introdução, no sistema de justi-
ça criminal, das audiências de custódia 
- todo o texto é enriquecido com novas 
contribuições doutrinárias e com deze-
nas de julgados recentes dos tribunais 
superiores, o que torna a obra ainda 
mais atual e indispensável a quem se 
dedica ao estudo e à realização das ciên-
cias criminais.

Páginas: 320
Edição: 3a
Ano: 2017
ISBN: 9788544218044
Editora: Juspodivm
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Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

Permitam-me apropriar das generosas palavras do jornalista e escritor cea-
rense, mas para a nossa alegria radicado em Itabuna, João Batista de Pau-

la, quando da passagem do meu aniversário no último dia 21/1 - comemorado 
na cosmopolita e bela Salvador -, no “Acróstico Angelica Rodrigues”.

Amiga, companheira e mulher maravilhosa.
Nada resiste a sua bondade e a sua lente mágica.
Gente amada por nós e por Deus.
Elevada a colunista social do Direitos.
Luz que brilha para o bem.
Iluminando a todos nós.
Caminhando na cidade e na praia.
Amando o que é bom e belo.

Riso de rainha.
Olhar de princesa.
Divina amiga e companheira do saber.
Rainha do seu doce lar e amante de Deus.
Ilustre dama do jornal Direitos.
Gente especial a vida inteira.
Urgente em saber decidir pelo bom viver.
Estrela que brilha como grande mulher-empresária.
Ser mulher, simplesmente, um presente de Deus.

Parabéns amiga Angélica Rodrigues, por importante data 21/1, dia do seu 
aniversário.

Angélica Rodrigues, 
aniversaria
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Caetano? Nem Freud explicaria!
Tem seres que são inexplicáveis por 

natureza! E, um deles, talvez o único que 
tive oportunidade e privilégio de conhe-
cer e conviver, é Caetano Emanuel Viana 
Teles Veloso.

Suas genialidades podemos presu-
mir que tenham vindo desde que era um 
simples espermatozoide que, sem pressa, 
somente usando da sua capacidade de 
convencimento, todos os outros deixa-
ram que ele fosse à frente e se alojasse 
no óvulo mais aconchegante e pudesse 
tranquilamente, ficar aguardando nove 
meses para botar a cabeça no mundo e 
revolucioná-lo. 

E o mais curioso é que ele já nasceu 
adulto, pois sua infância sempre foi res-
peitada pela sua capacidade e tirocínio, 
demonstrando uma visão bastante aguda 
para detectar as coisas graves. Nunca foi 
um ser diferente, pois era único e não po-
diam traçar parâmetros!

Embora tenha crescido como todos os 
seres normais, seu maior crescimento era 
mental e ocular. Além dos 360 graus que 
enxergava em sua volta, criava em sua 
fértil mente premonições inacreditáveis 
e utópicas para nós pobres mortais que, 
muitas vezes, graças a nossa ignorância, 
não levávamos a sério ou dávamos a im-

portância devida. 
Tempos depois esse comportamento 

foi denominado de vanguardismo, e nós, 
ridiculamente e escabreados, comprova-
mos suas razões.

Quando ele disse que dois e dois são 
cinco, por pouco não foi mudada a concei-
tuação matemática. Mas, não deixou de 
fundir algumas cabeças, já habituadas as 
suas declarações aparentemente sem pés 
nem cabeças, porém, com corpos poéticos 
e literários deslumbrantes, acompanha-
das de doçuras musicais.

Suponho que, mesmo para mim que 
convivi com ele desde a infância até os 

Por Antônio Nunes de Souza*

OPINIÃO

dias de hoje, com raízes fraternas, cari-
nhos e confidências recíprocas, não tenho 
as mínimas condições de explicá-lo. Pois, 
os gênios não têm explicações! 

O mínimo que podemos fazer é reve-
renciá-lo, ouvi-lo, admirá-lo e agradecer 
a Deus por ele existir.

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (Agral). Itabuna – Bahia. | 
E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

A tranquilidade do coração
Você sente a tranquilidade do seu co-

ração? O caminho para a tranquilidade é 
extremamente atual, porque hoje em dia 
a intranquilidade se tornou uma doença 
do nosso tempo. Muitas pessoas são in-
tranquilas, nós todos vivemos momentos 
de intranquilidade. Inúmeras pessoas se 
queixam da falta de tranquilidade. A sa-
bedoria dos monges antigos diz que nós 
não alcançamos a tranquilidade simples-
mente pelo fato de trabalhar menos. En-
contrar a tranquilidade do coração é um 
caminho longo, que passa pelo autoconhe-
cimento, pelo auto encontro sincero e leva 
finalmente a Deus, o único ponto em que 
o nosso coração está tranquilo, como dizia 
Santo Agostinho: “Nos fizeste para Vós, 
ó Senhor, e o nosso coração está inquieto 
enquanto não repousa em Vós”. Nele nós 
encontramos a paz verdadeira e plena.

Nos últimos tempos se tem notado 
que as pessoas buscam muitas formas 
de encontrar a tranquilidade. Se ouve 
muito pessoas se queixarem que não têm 
tranquilidade. Existem as preocupações 
que roubam a tranquilidade e até o sono. 
Várias pessoas simplesmente não conse-
guem dormir porque se preocupam com 
os filhos, com os problemas deles, com a 
educação, com os caminhos que eles tri-
lham. Existe a preocupação com a situa-
ção financeira da família, o desemprego, 
a violência, as drogas... São muitas as 
preocupações diárias. Preocupamo-nos 
com o que o outro vai pensar de nós. Se 
fazemos tudo certo, se não desagradamos 
com nosso comportamento. Alguns tam-

bém se torturam pensando o que o outro 
pode achar deles. Às vezes essa preocu-
pação se torna até doentia. 

Pessoas que ocupam uma posição de 
responsabilidade também se tornam in-
tranquilas, há sempre alguém exigindo 
algo, elas refletem se estão corretas o 
tempo todo, se as decisões tomadas são 
úteis à empresa ou se apontam na dire-
ção errada. Quando voltam para casa, à 
noite, anseiam por um momento de paz, 
mas não conseguem se tranquilizar por-
que simplesmente não sabem se desligar. 
Viajam de férias e mesmo assim não en-
contram tranquilidade. Ficam pensado 
se tudo que fizeram estava realmente em 
ordem, quais as consequências disso para 
elas... e esse pensamento corrói o tempo 
todo. Como não encontram paz interna, 
nem as melhores férias lhe dizem alguma 
coisa. Estressadas, cheias de tensão, vol-
tam das férias e o rolo compressor conti-
nua. Um dia elas entram em colapso com 
tanta sobrecarga. 

Amigo leitor, muitas pessoas estão 
assim, nesse ritmo de intranquilidade. Se 
você estiver assim, busque ajuda. É pre-
ciso administrar a vida de um jeito dife-
rente. Não dá para deixar que esse rolo 
compressor nos esmague. É preciso ver 
os sinais de quando isso está acontecen-
do, para encontrar soluções adequadas de 
vida e de tranquilidade. Reflita sobre isso.

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*
Cantor, compositor e sacerdote. Caxias do Sul - RS.

E-mail: contato@padreezequiel.com.br 
e www.padreezequiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE
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Viajam de férias e mesmo assim não en-
contram tranquilidade. Ficam pensado 
se tudo que fizeram estava realmente em 
ordem, quais as consequências disso para 
elas... e esse pensamento corrói o tempo 
todo. Como não encontram paz interna, 
nem as melhores férias lhe dizem alguma 
coisa. Estressadas, cheias de tensão, vol-
tam das férias e o rolo compressor conti-
nua. Um dia elas entram em colapso com 
tanta sobrecarga. 

Amigo leitor, muitas pessoas estão 
assim, nesse ritmo de intranquilidade. Se 
você estiver assim, busque ajuda. É pre-
ciso administrar a vida de um jeito dife-
rente. Não dá para deixar que esse rolo 
compressor nos esmague. É preciso ver 
os sinais de quando isso está acontecen-
do, para encontrar soluções adequadas de 
vida e de tranquilidade. Reflita sobre isso.

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*
Cantor, compositor e sacerdote. Caxias do Sul - RS.

E-mail: contato@padreezequiel.com.br 
e www.padreezequiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE
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Por Jairo Santiago Novaes*

Com o envelhecimento das popula-
ções, doenças degenerativas tais como do-
ença de Parkinson, doença de Alzheimer 
etc. têm aparecido com maior freqüência. 
Desde as observações de James Parkin-
son, a enfermidade tem atraído a atenção 
dos médicos. É incurável e progressiva, 
isto é: a medida que o tempo passa, a en-
fermidade vai progredindo, deteriorando 
o estado físico do paciente. Geralmente 
ocorre entre os 50 anos e 65 anos, mas há 
relatos de casos em idade inferior àque-
las. A princípio, aparecem dificuldades 
para certas atividades tais como vestir 
uma roupa, escovar os dentes, evoluindo 
para incapacitação se não for tratada.

É oportuno informar que nem todo 
parkinsonismo é característico da Doença 
de Parkinson. Outras condições tais como 
drogas antipsicóticas, doenças encefálicas 
igualmente apresentam parkinsonismo.

Para se fazer o diagnóstico são neces-
sários os principais achados neurológicos: 

1 - falta de expressão facial, dimi-
nuindo o piscar dos olhos, surgindo queda 
das pálpebras quando o músculo frontal 
é percutido. 2 - Tremores dos membros 
superiores ou inferiores agravados pela 
suspensão deles e eliminados durante o 
sono. 3 - Rigidez muscular que chama a 

atenção quando são acometidos os mús-
culos da face, dando uma característica 
de impassividade. 4 - Acinesia quando há 
uma tendência à lentidão dos movimen-
tos. O parkinsoniano movimenta-se com 
extrema lentidão, move-se em câmera 
lenta. Evidencia-se isso quando ele escre-
ve ou procura se alimentar. Algumas ve-
zes, num estágio mais avançado, torna-se 
necessário alimentá-lo. 5 - As anormali-
dades posturais são mais evidentes nas 
posições ereta e sentada. A deformidade 
cifótica, quando o paciente tende a incli-
nar-se é comum. As deformidades tam-
bém podem ocorrer nas mãos e nos pés.

Como alguns filhos podem herdar a 
enfermidade dos pais parkinsonianos, con-
clui-se que é uma doença genética. Há uma 
degeneração da substância negra, tradu-
zindo-se na diminuição da dopamina. O 
tratamento, visando controlar os sintomas 
e retardar a progressão, é restabelecer o 
aporte daquela substância. Ultimamente, 
tem-se tentado a neurocirurgia objetivan-
do diminuir a ingestão de medicamentos 
antiparkinsonianos e controlar a doença.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

E-mail: jairo.novaes@hotmail.com 

Doença de 
Parkinson UESC amplia ações 

do Museu-Vitrine 
das Artes Visuais

Através de duas vitrines, localiza-
das nas proximidades da 2ª escada de 
acesso aos pavilhões Pedro Calmon, 
Waldir Pires e Adonias Filho, o Mu-
seu-Vitrine exibe pinturas, escultu-
ras, gravuras, fotografias, peças de 
cerâmica e madeira, dentre outras 
formas de arte, a estudantes, servi-
dores, professores, transeuntes de um 
modo geral.

O projeto de extensão foi ideali-
zado e implementado em 2010 pelo 
arquiteto, arqueólogo, artista plástico 
e professor de História da Arte, Gui-
lherme Albagli de Almeida.

No campo da difusão da arte e da 
cultura, o Museu-Vitrine se irmana 
com as ações da Especialização em 
Gestão Cultural (lato sensu), Núcleo 
de Artes (NAU), Kàwé (Núcleo de Es-
tudos Afro-Baianos Regionais), den-
tre outras instâncias da UESC.

Em seus nove anos de existência, 
o Museu-Vitrine realizou diversas 
exposições, a exemplo de “Arte em 
Madeira” (com peças da China, Costa 
do Marfim, Japão, Quênia e Brasil); 
“Máscaras Ritualísticas Africanas” 
(com peças de Angola), dentre outras.

O Museu Vitrine, agora, sob coor-
denação do professor Samuel Mattos 
(Departamento de Letras e Artes), vai 
servir também de espaço para difusão 
de trabalhos de artistas regionais e 
da própria comunidade da UESC.

Nesse sentido, em fevereiro de 
2020, a Universidade vai lançar um 
edital público para acolher manifesta-
ções de interesses dos artistas.

Num lance de vista, quem passa 
absorve a criação estética e artística, 
que, por sua vez, pode impressionar 
instruir, educar, lançar luzes sobre a 
vida e do que dela pode ser feito.

EXTENSÃO

Prof. Guilherme Albagli e alunos da Especializa-
ção em Gestão Cultural da UESC.

Meu rosto sem o meu sorriso não é o mesmo,
É um visitante calado, desconhecido, perdido como num labirinto.
Meu rosto sem meu sorriso me parece opaco 
sem o brilho e o calor do sol;
Meu rosto sem meu sorriso é como água turva
que me deixa confusa;
Meu rosto sem o meu sorriso, no espelho, eu o desconheço,
esmoreço, entristeço.

Há dias em que meu sorriso desaparece,
E com ele, ainda que temporariamente,
Vão-se o ânimo, as cores, as flores.
Mas o sorriso é recuperável, é como o orvalho de um novo amanhecer
Trazendo a brisa refrescante e revigorante
e assim o coração não mais chora, renova.
O sorriso é uma doação, um ato de generosidade,
Um ato de ser bem-vindo,
Um ato de recuperar a esperança e a transparência do olhar.
 
Meu rosto sem o meu sorriso fica sem graça,
Mas graças a tantas graças, ele sempre retorna,
Tudo melhora, sinto-me em glória.

Poesias
Face

ARTES

Por Lucrécia Rocha*

* Bibliotecária e poetisa. 
Salvador - Bahia.

E-mail lucreciarocha@gmail.com 



Em pleno carnaval, fico 
imaginando quantos de nós 
vestem fantasia o ano todo, 
para guardá-la apenas nesses 
quatro dias, recolocando-a na 
quarta-feira de cinzas. Deve ser 
um número grande, não é mes-
mo? Atualmente, a falta de au-
tenticidade chega a incomodar. 
As pessoas falam de uma forma 
e agem de outra; ou agem de 
uma forma e pensam de outra; 
ou pensam de uma forma e fa-
lam de outra... As combinações 
são variadas. O difícil mesmo é 
descobrir quando a pessoa está 
sendo verdadeira. Isso porque, 
hoje em dia, ser verdadeiro é 
sinônimo de ser otário, já que 
todo mundo fica sabendo qual 
é a sua posição. Interessante é 
dissimular, pois assim ninguém 
sabe o que está se passando na 
sua mente, certo? Ótimo; é por 
isso que não se confia mais em 
quem quer que seja. Desconfia-
se até da própria sombra. Paira 
um clima persecutório no ar, e 
as pessoas sentem que a qual-
quer momento podem ser pegas 
de surpresa. 

Interessante notar que por 
trás dessa preocupação com 
a fantasia diária está o medo 
de ser machucado, enganado, 
humilhado, fragilizado. Falta 
amor e consideração pelo outro, 
então temos medo, pois se acon-
tece com ele pode acontecer co-
nosco. Só que quando acontece 
com ele, nós nos divertimos, 
não é mesmo? Bem ao estilo 
“pânico na TV”, onde as pesso-
as são ridicularizadas sem dó 
nem piedade. Um programa 
que lucra em cima do desres-
peito ao próximo, sua humilha-
ção. Sinto vergonha ao perceber 
que é isso que temos a oferecer 
aos nossos jovens. Situações 
ridículas, estranhas e, por ve-
zes, arquitetadas pela mente 

de pessoas possivelmente com 
comprometimento psicológico 
e afetivo. Quem tem amor ao 
próximo não sente satisfação 
em diminuí-lo, depreciá-lo ou 
fazê-lo alvo de gozações e cha-
cotas, pois sabe que possui as 
mesmas limitações e fraquezas. 
Tais situações somente eviden-
ciam que existe muita gente 
vivendo fantasiada. É lobo em 
pele de cordeiro. Por que não se 
assumem, então?

Seria mais fácil lidar com 
a realidade se ela fosse clara a 
todos. Seria mais fácil fazer op-
ções e tirar conclusões. O pro-
blema é que tudo se passa de 
forma muito velada. Ninguém 
sabe ao certo até onde isso vai 
dar. A mídia televisiva, com 
honrosas exceções, cumpre seu 
papel na propagação do mal; 
no incentivo à desestrutura-
ção familiar, ao preconceito; na 
promoção da divisão de classes 
e pessoas. Quem tem olhos – 
veja! Quem tem ouvidos – ouça! 
Quantos carnavais ainda serão 
necessários para que a popula-
ção acorde e rasgue a fantasia? 
O que não queremos para nós, 
simplesmente não podemos fa-
zer aos outros – isso é básico 
– mas, não é o que acontece na 
vida real. 

Após o nosso carnaval, tam-
bém seremos cinzas, iguais a 
essas que colocamos em nossa 
testa na quarta-feira. Vale re-
fletir sobre o que estamos fa-
zendo, que caminho estamos 
percorrendo, que fantasia esta-
mos usando... Pois, se cairmos, 
certamente vai haver muita 
gente rindo da nossa desgraça!
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Qual a sua fantasia?
Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área 
de educação; escritora, psicóloga clínica e 

judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)  

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

A tragédia 
do cacau! Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

A nossa verdadeira Copa ainda está por 
vir: as eleições de 5 de outubro. Por isso 
estejamos atentos, pois, como disse Millôr 
Fernandes (1923-2012) “o futebol é ópio do 
povo e narcotráfico da mídia!”. E as lutas 
continuam, a despeito das ilusões. Por isso, 
trago notícias sobre o cacau e notadamen-
te sobre o documentário “O nó: ato huma-
no deliberado” dirigido por Dílson Araújo. 
E elas vêm através do professor Shawn 
Smallman (PhD, Yale University) especia-
lista em segurança internacional, que es-
creveu um artigo sobre o referido documen-
tário. Vejamos:

“Assisti ao vídeo que procura descrever 
o impacto da vassoura-de-bruxa e também 
como o estado brasileiro falhou em investi-
gar adequadamente o crime. Mais do que 
um filme, o vídeo representa um importan-
te documento histórico que contém evidên-
cias e testemunhas, sobre aqueles aconteci-
mentos, durante os anos de 1989/90. Uma 
das crenças comuns sobre a vassoura-de
-bruxa era que ela tivesse sido introduzida, 
deliberadamente e que o motivo, provável, 
seria político. 

No filme um dos entrevistados falou que 
a maioria dos produtores de cacau, mais de 
90% deles, possuía menos de 100 hectares 
de terra. Descreve-se, também, em detalhes 
o impacto terrível que a vassoura-de-bruxa 
teve numa região com mais de três milhões 
de habitantes. E uma mulher contou que 
seu marido se suicidou porque tinha sido fi-
nanceiramente arruinado pela praga. A de-
vastação na região foi enorme, talvez 200 
mil pessoas tenham perdido seus empregos 
e muitas outras foram forçadas a se deslo-
car para as cidades. Pessoas diferentes fa-
laram de suas perdas, destacando-se uma 
imagem concreta dos custos econômicos, 
sociais e ambientais desta tragédia. Após 
o colapso da produção do cacau, os produ-
tores, muitas vezes, voltaram-se para a 
venda de madeira das suas propriedades, 
o que causou uma perda dolorosa da Mata 
Atlântica, uma das florestas tropicais mais 
ameaçadas do planeta. 

Há, no documentário, uma discussão 
detalhada de como a vassoura de bruxa foi 
introduzida, deliberadamente, por funcio-
nários da CEPLAC, órgão federal criado 
para apoiar a produção do cacau. Uma tes-
temunha após a outra fala sobre o aconteci-

do, incluindo um notário da CEPLAC, que 
encontrou um saco de galhos de cacau in-
fectados com vassoura-de-bruxa e que fora 
deixado em cima de sua mesa, no seu es-
critório, com um bilhete desagradável. Díl-
son Araujo inclui imagens de um ex-fun-
cionário da CEPLAC confessando o crime. 
Sua confissão é impressionante. Mas ele 
está dizendo a verdade? E por que ele con-
fessou? Se for verdade, quem lhe pagou a 
quantia de dinheiro que ele recebeu? Qual 
foi mesmo a sua motivação? Infelizmente 
nós ainda não sabemos, porque o governo 
brasileiro realizou a mais superficial das 
investigações. 

O filme não só descreveu um ato de ter-
rorismo, mas também mostrou os riscos da 
globalização biológica. E embora seja muito 
bom que o documentário esteja no Youtube, 
ele também merece estar nas mãos de um 
distribuidor excepcional de documentários 
(Bullfrog – http://www.bullfrogfilms.com). 
Seria um filme importante para usar em 
cursos sobre a América Latina, o Brasil, o 
sistema alimentar moderno, a segurança e 
as questões ambientais”. O mundo, portan-
to, conhece a tragédia do cacau!

Sobre este artigo do professor Shawn 
Smallman e seus desdobramentos o pre-
sidente do Instituto Pensar Cacau (IPC), 
Águido Muniz, declarou: “o documentário é 
uma obra atemporal e serve de alerta a ou-
tros países quanto à prática do bioterroris-
mo, comprometendo a segurança alimentar 
mundial. Reforça também a necessidade de 
uma providência do estado brasileiro na 
apuração dos fatos, sob o risco de que o país 
fique em uma situação vexatória frente à 
comunidade internacional. O IPC se sente 
fortalecido em sua luta com a repercussão 
deste artigo”.

Ficamos por aqui, por enquanto, com 
outra pérola do grande Millôr Fernandes: 
“a vida é igualzinha ao futebol. Mas o cam-
po não é demarcado, vale impedimento, a 
canelada marca ponto a favor, a bola é qua-
drada, o gol não tem rede e o Supremo Juiz 
é um ladrão que expulsa do jogo quem bem 
entende, sem qualquer explicação”.

Por Zumaeta Costa.
Professor de História. Especialista em História do Brasil e Mestre 
em História Regional e Local e Membro da Academia Grapiúna 

de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: zumacosta@yahoo.com.br
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Conheci Gervásio primeiro; não me lembro 
através de quem, nem do porquê. Gervásio foi um 
competente profissional da área contábil, embora 
não tendo os cursos técnicos, nem o superior de ci-
ências contábeis. Prestou serviços no comércio de 
Itabuna, onde teve alguns clientes, dentre eles, o 
generoso comerciante Valdemir Andrade, pai do 
médico Valdemir Andrade.

Durante o tempo em que Gervásio e o Sr. Val-
demir Andrade tiveram relação profissional, não 
cheguei a conhecer este cidadão pessoalmente. Val-
demir Andrade também não me conhecia, mas sa-
bíamos um da existência do outro; eu, pelo balanço 
patrimonial e pelas demonstrações financeiras das 
empresas dele que assinei, algumas vezes; ele, pelo 
mesmo motivo, já que verificava que o tal signatário 
era eu e não o seu contador Gervásio.

Os anos se passaram. Gervásio desencarnou 
(morreu) e eu quase o sucedi, como contador de Val-
demir Andrade. O fato é que a contabilidade das 
empresas de Valdemir não podiam sofrer solução de 
continuidade. O Sr. Valdemir precisava preencher, 
com urgência, a vaga de Gervásio, tendo encontrado 
aqui mesmo, no mercado de trabalho de Itabuna, 
outro profissional competente que o substituiu.

A nossa ¨relação¨ indireta zerou. Entre eu e 

Valdemir Andrade não havia mais aquelas assina-
turas, que denunciavam a minha anônima e mo-
desta existência. Agora Valdemir Andrade poderia 
me tratar como um ilustre desconhecido. Mas a 
grandeza deste homem não lhe deixou me esque-
cer, não se limitando aos simples gestos do cumpri-
mento nem o da respeitosa atenção.

Todas as vezes que Valdemir Andrade passava 
pela Avenida Itajuípe, onde moro, conversava co-
migo, querendo saber sobre a minha pessoa. Numa 
dessas vezes, observando que estava construindo, 
excedeu-se em benevolência, atingindo um grau 
mais alto da generosidade humana. Sem que lhe 
pedisse, Valdemir Andrade deu-me um cheque, 
com o qual pude comprar a areia, a brita e os vinte 
e cinco sacos de cimento que gastei, quando bati a 
primeira laje da casa onde moro.

A construção da minha casa foi uma benção. 
Sou grato a Deus e a todos que, direta ou indireta-
mente, contribuíram para a realização deste nobre 
empreendimento. E Waldemir Andrade foi uma 
daquelas pessoas que desceu do seu status quo, 
para se fazer lume, no caminho opaco deste infa-
tigável cidadão.

Generosidade 
e gratidão Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA

Por Jorge Luiz Santos.
Advogado e cronista. Itabuna - Bahia | E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

A Bahiagás iniciou, no dia 13/12/2019, 
a construção de um novo duto em aço que 
vai levar gás natural para o Hospital Re-
gional Costa do Cacau, em Ilhéus. A obra 
tem previsão de conclusão para a primeira 
quinzena de abril e está sendo realizada 
pela empresa contratada EBRIC Enge-
nharia.

Com 225 leitos, o Hospital Regional 
Costa do Cacau é a maior obra de saú-
de pública do sul da Bahia nos últimos 
35 anos. A unidade  atende as deman-
das da região em urgência e emergência, 
servindo moradores de 70 municípios da 
região. O novo equipamento é referência 
em traumatologia, ortopedia de média e 
alta complexidade, neurologia e neuroci-
rurgia, cardiologia e cirurgia cardíaca, 
além de cirurgia de urgência. O Hospital 

também conta com um Centro de Diag-
nóstico por Imagem, que contempla os 
serviços de raio-X, tomografia e resso-
nância magnética.

A relação da Bahiagás com Itabuna 
data de 2011, quando a Companhia li-
gou os primeiros clientes automotivo e 
industrial na cidade, o Posto Universal e 
a indústria têxtil Trifil, respectivamente. 
“A Companhia tem uma relação antiga e 
muito rica com a região Sul do estado, e 
que segue a todo vapor. No fim de 2019, 
iniciamos o fornecimento de gás natural 
para duas unidades do restaurante Ke-
nko, nos bairros Jardim Vitória e Centro, 
e estamos realizando a ligação de mais 
quatro clientes comerciais na cidade”, des-
tacou o diretor-presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza.

BAHIAGÁS

Todo o nosso ser precisa tomar uma atitude orante; aquela 
que perpassa todo o nosso dia e a nossa atividade. É a oração que 
brota espontaneamente daquilo que vivemos em cada momento.

Oramos buscando luzes, inspiração para o que temos que fa-
zer. Escutamos para saber os desejos, as ordens e os propósitos 
de Deus. Pedimos a Sua orientação, a Sua guia; reclamamos a 
Sua presença, a Sua intervenção nos momentos difíceis e nas 
decisões complicadas… Rogamos, buscando força e coragem.

Gritamos por Ele nas horas duras, nos momentos de desâni-
mo, nas situações críticas. Pedimos perdão pelas desatenções, 
pelos erros. Arrependemo-nos da infidelidade, dos medos, das 
resistências.

Estouramos de alegrias nas horas do sucesso, nas interven-
ções de Deus no nosso dia-a-dia de trabalho. Rezamos pelos ou-
tros, por aqueles com quem e para quem trabalhamos. É um 
contínuo diálogo com Aquele com quem vivemos e para quem 
trabalhamos. Esse diálogo é oração; é oração ao ritmo da vida.

Deus abençoe!
Por seu irmão, Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade Canção Nova – Cachoeira 
Paulista – São Paulo.  |  www.cancaonova.com.br

Por Monsenhor Jonas Abib

O que é a oração ao 
ritmo da vida?’

Bahiagás vai levar gás natural 
para o Hospital Costa do Cacau
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Servidores da Câmara de Itabuna 
receberão auxílio-transporte até dia 30

Antes mesmo de começar o Ano 
Legislativo de 2020, servidores da Câ-
mara de Itabuna já estarão recebendo 
o auxílio-transporte. O benefício, vale 
lembrar, foi aprovado pela maioria dos 
vereadores na última sessão do período 
anterior. Conforme a assessoria jurídi-
ca, o pagamento ocorrerá até o próximo 
dia 30 de janeiro. 

De natureza indenizatória, tal au-
xílio será sempre quitado antecipada-
mente – entre os dias 25 e 30 de cada 
mês. Para formalizar o pedido, o servi-
dor deve dirigir-se ao setor de Recursos 
Humanos, onde precisa comprovar re-
sidência no nome dele e o pagamento 
abarcará moradia num raio mínimo de 
02 km e máximo de 50 km de distância.

Segundo a lei, a pessoa leva os do-
cumentos necessários à comprovação 

LEGISLATIVO

de que preenche os requisitos. Daí o 
analista de RH avalia e encaminha à 
presidência da Casa, para esta auto-
rizar a área da Contabilidade a fazer 
o pagamento. A concessão é de acordo 
com a escala de trabalho do servidor. 

O cálculo é baseado em 8 por cen-
to do vencimento e o valor limite a ser 
concedido é de R$ 450,00. No caso de 
quem se desloca ao trabalho através 
de ônibus intermunicipal, por exemplo, 
computa-se a partir da tarifa mais bai-

xa. “A Câmara não teria saúde finan-
ceira para aprovar um auxílio para to-
dos os servidores; o objetivo da criação 
da lei foi prestigiar aqueles que mais 
estavam necessitando”, explica a refe-
rida assessoria.
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Estudantes desenvolvem adubo 
feito de planta baronesa

Trabalho busca transformar um problema de 
poluição ambiental em uma solução sustentável

A cada dia, o ser humano busca ma-
neiras de reverter a poluição causada pelo 
urbanismo acelerado e o consumismo in-
cessante. Com isso em mente, uma du-
pla de estudantes do Centro Estadual de 
Educação Profissional em Gestão e Tecno-
logia da Informação Álvaro Melo Vieira, 
localizado em Ilhéus, Sul da Bahia, utili-
zou uma planta conhecida como Baronesa 
para criar um tipo de adubo. A novidade 
é que esta planta, em sua forma original, 
possui um tamanho quase microscópico, 
mas, devido à poluição, acabou por cobrir 
diversos rios da região. Assim, ao mes-
mo tempo em que a produção deste novo 
fertilizante pode minimizar os impactos 
no ecossistema local, também é capaz de 
contribuir para o crescimento saudável de 
uma nova vegetação.

Lusbbel Queiroz e Lucas Barbosa de-
ram continuidade em um projeto criado 
pelo pesquisador Bruno Carrasco, da Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz, en-
quanto estudava no mesmo local que os 
garotos. O trabalho se trata da criação de 
um adubo para diminuir um processo cha-
mado eutrofização, um fenômeno no qual 
o ambiente aquático poluído retém uma 
quantidade grande de nutrientes, e por isso 
aumenta a quantidade de algas que antes 
eram microscópicas. No caso dos rios em 
Ilhéus, o excesso de baronesa influencia na 
qualidade da água e impacta diretamente 
no ecossistema local.

Lucas afirma que diversas espécies de 
animais e alguns moradores são prejudicados 
com a contaminação. “Quando a poluição au-
menta, ela se reproduz descontroladamente, 
empobrecendo os nutrientes da água. A ba-
ronesa absorve esses nutrientes, tornando-se 
muito rica em substâncias que auxiliam no 
desenvolvimento de plantas”, disse. Já o seu 
companheiro de equipe, Lusbbel, afirma que 
“além de tudo, o adubo também ajuda a di-
minuir a adição a fertilizantes químicos nas 
lavouras e incentivar a busca para utilizar 
matérias orgânicas como adubo”.

Em testes realizados com sementes de 

tomate cereja, com 12 vasos contendo do-
sagens variadas de adubo, foi constatado 
que a planta cresce de maneira abundante 
mais rapidamente quando conta com o fer-
tilizante. Os testes também demonstraram 
que a viabilidade do adubo foi comprovada 
para ser utilizado em plantações não co-
mestíveis, como plantio de cana-de-açúcar 
para geração de etanol e plantas decorati-
vas. “Temos a pretensão de realizar testes 
para que futuramente possamos aprimorar 
o crescimento de vegetais”, disse o jovem 
pesquisador Lusbbel.

Com esta solução, além de reduzir o uso 
de adubos químicos nas plantações, será 
possível investigar fatores como a umida-
de local, avaliar a qualidade e o vigor das 

sementes e o crescimento das plantas. “Um 
dos primeiros resultados que obtivemos foi 
que tivemos uma perda de aproximada-
mente 97% de massa líquida para as plan-
tas que receberam o adubo feito de barone-
sa”, afirmou Lucas. O trabalho agora passa 
por fases de aprimoramento, em que novos 
testes de qualidade serão realizados para 
testar a não contaminação e a comprova-
ção da eficácia do adubo como substitutos 
de fertilizantes fabricados nas indústrias e 
utilizados nas plantações. O trabalho rece-
beu apoio do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(Uesc), do Programa Ciência na Escola e do 
Governo do Estado da Bahia.

GOVERNO DO ESTADO

Bahia Faz Ciência
A Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a Fundação 

de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb) estrearam, no dia 8 de julho, o Bahia Faz 
Ciência, uma série de reportagens sobre como pesquisadores e cientistas baianos de-
senvolvem trabalhos em ciência, tecnologia e inovação de forma a contribuir com a 
melhoria de vida da população em temas importantes como saúde, educação, segu-
rança, dentre outros. As matérias serão divulgadas semanalmente, sempre às se-
gundas-feiras, para a mídia baiana, e estarão disponíveis no site e redes sociais da 
Secretaria. Se você conhece algum assunto que poderia virar pauta deste projeto, as 
recomendações podem ser feitas através do e-mail comunicacao.secti@secti.ba.gov.br




