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Aniversariantes
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Siqueira dos Santos (Paulo Afonso).
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 Ato público
pela promulgação
 da PEC 544/2002

Um ato público pela promulgação da 
PEC 5444/2002 acontecerá no próximo 
dia 17 de maio no Auditório da OAB/BA, 
na Piedade às 9h.

O ato é organizado pela Frente Par-
lamentar Mista do Congresso Nacional 
presidida pelo senador Sergio Souza e 
deputado Amaury Teixeira.

Atos semelhantes acontecerão em ci-
dades como Curitiba e Brasília no decor-
rer da próxima semana.

A PEC 544/2002, apesar de aprovada 
por mais de 2/3 do Congresso, encontra-
se dependendo da promulgação do sena-
dor Renan Calheiros.

Além de não possuir qualquer in-
constitucionalidade em seu texto, a PEC 
544/2002 não sofreu qualquer mudança 
significativa na sua redação, capaz de 
justificar a existência de erro formal na 
tramitação da matéria.

Portaria dispõe sobre 
entrega da Declaração 

do IR na Justiça 
Federal

A Portaria 48 da Presidência do TRF 
1, de 25/04/2013 estabelece que todos 
os magistrados e servidores da Justiça 
Federal devem entregar, anualmente, à 
unidade de pessoal a que se vinculem, 
cópia da Declaração de Bens e Rendas 
ou da Declaração do IRPF, bem como 
das respectivas retificações apresentadas 
à Receita Federal. 

As informações a respeito foram en-
caminhadas por e-mail a todos os ser-
vidores e magistrados, com cópia do 
inteiro teor da Portaria, que também 
poderá ser encontrada na intranet do 
TRF da 1ª Região.

Nosso colega Gésner Braga, ana-
lista judiciário lotado no Setor de Edi-
toração e Divulgação, é servidor da 
Justiça Federal há mais de 20 anos. 
Afeito a múltiplas atividades, é gradu-
ado em Artes Plásticas, Administração 
e Jornalismo. Também é ator com ex-
periência nos palcos e em curtas-me-
tragens e campanhas publicitárias. 

Há três anos, Gésner decidiu escre-
ver uma nova história na sua vida já 
tão intensa e ingressou na militância 
social LGBT, para ele uma experiência 
transformadora. Inicialmente, assumiu 
a Presidência do Instituto Adé Diversi-
dade em Salvador e, posteriormente, a 
Coordenação de Comunicação no Es-
tado. Hoje integra o Comitê Desportivo GLBTS da Bahia e é membro do Colegiado do 
Fórum Baiano LGBT, entidade estadual que reúne 84 grupos na Bahia que lutam por 

direito à livre orientação sexual e identidade de gênero.

Nesses poucos anos, participou de inúmeras atividades, 
como as Conferências Territorial, Estadual e Municipal LGBT, 
que busca a formulação de políticas públicas para lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais, que orientam ações go-
vernamentais a nível nacional. Além disso, está em constante 
diálogo com órgãos e instituições estaduais como as Secretarias 
de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, de Segurança Pública 
e de Cultura, Superintendência de Políticas para as Mulheres, 
Assembleia Legislativa etc, numa incansável luta pela cidadania 
plena com olhos voltados para a diversidade.

No mês passado, Gésner Braga foi convidado para falar na 
tribuna da Câmara de Vereadores de Salvador na solenidade que 
instalou a Comissão Especial de Promoção dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, projeto da vereadora Fabíola Mansur. 

Também é de Fabíola Mansur a iniciativa de criação do Centro 
de Referência e Enfrentamento à Homofobia de Salvador, para o 
qual nosso militante foi formalmente designado. O Centro deverá 
oferecer serviços psicológicos, jurídicos e assistência social aos 
LGBTs vítimas de discriminação, bem como implementará polí-
ticas LGBT da capital baiana. O projeto aguarda regulamentação 
do prefeito ACM Neto.

Gésner participou ativamente da organização da campanha 
“Maio da Diversidade LGBT”, da Secretaria de Justiça, Cidada-
nia e Direitos Humanos, com mais de 60 atividades programa-
das para todo o Estado. A lista completa e atualizada está no site 
www.doistercos.com.br. Dessa campanha, é o cartaz na foto.

Gésner Braga agradece o importante apoio recebido do di-
retor do Foro, juiz federal Ávio Novaes, que reconhece a essen-
cialidade do desenvolvimento de ações que têm por propósito a 
transformação social e a conquista da cidadania plena.

Servidor milita pela cidadania 
e pelo respeito à diversidade

A Terceira Turma do STJ decidiu que 
não é possível responsabilizar empresa 
de estacionamento por assalto em seu 
pátio a  cliente que teve pertences sub-
traídos, mas preservou o veículo. 

Foi julgado recurso de usuário assal-
tado em um estacionamento destinado a 
clientes de um banco e que ajuizou ação 
atribuindo a responsabilidade pelo preju-
ízo à administradora do estacionamento. 

Segundo a relatora, ministra Nancy 
Andrighi, nas situações em que a insti-
tuição financeira firma convênio com em-
presa de estacionamento para oferecer 
mais comodidade e segurança aos seus 
clientes, visando a atrair maior número 
de consumidores, o roubo à mão armada 
não pode ser considerado caso fortuito, 
fator que afastaria o dever de indenizar. 

Nesses casos, o roubo armado é bas-
tante previsível pela própria natureza da 
atividade, sendo risco inerente ao negó-
cio bancário. Por isso, quando o esta-
cionamento está a serviço da instituição 
bancária, a empresa que o administra 
também responde – solidariamente com 
o banco – pelos danos causados aos con-
sumidores, já que “integra a cadeia de 
fornecimento”. 

Como não foi reconhecido vínculo en-
tre as empresas, o que afasta a respon-
sabilidade solidária, “o estacionamento 
se responsabiliza apenas pela guarda do 
veículo, não sendo razoável lhe impor o 
dever de garantir a segurança do usuário, 

sobretudo quando este realiza operação 
sabidamente de risco, consistente no sa-
que de valores em agência bancária”, de-
clarou Andrighi. 

Acompanhando o voto da relatora, a 
Turma entendeu que, no ramo de negócio 
de estacionamento de veículos, “não se 
pode considerar o assalto armado do clien-
te como fato previsível, capaz de afastar a 
caracterização do caso fortuito”. 

Os ministros consideraram “temerá-
ria” a imposição de tamanho ônus aos 

estacionamentos – de responsabilização 
pela integridade física e patrimonial dos 
usuários –, pois isso exigiria mais investi-
mentos em segurança, fator que poderia 
encarecer demasiadamente o serviço. 

Segundo Nancy Andrighi, mesmo 
que o usuário pense estar protegendo 
seu carro e a si próprio ao estacionar o 
veículo em local privado, “a responsabi-
lidade do estabelecimento não pode ul-
trapassar o dever contratual de guarda 
do automóvel”. 

Estacionamento pago só tem responsabilidade 
pela segurança do veículo, não do cliente


