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Aniversariantes
Hoje: Loiana Costa e Silva (Guanam-
bi), Isabela Maria Gonsalves Mendes 
(Feira de Santana), Kátia Cristina 
Oliveira Lopes (6ª Vara), Iedo José 
Rios de Oliveira (Campo Formoso), 
Whallisson Ribeiro Frota (Guanam-
bi), Helga dos Humildes Almeida 
(Teixeira de Freitas), Mariana Portela 
Morales (SERGE), Francisco Antonio 
da Silva Filho (CEMAN), Geovana 
Cristina Leite de Castro Flores (6ª 
Vara), Elton Silva de Jesus (Feira de 
Santana), Elizabete Ramos da Cruz 
Santos (CS Gestão & Serviço), Rita 
de Cássia Batista Bispo (Stefanini) 
e Mario Sérgio Santos de Jesus (VI-
PAC). Amanhã: Mauro Cezar Lopes 
da Silva (Guanambi), Cecília Ma-
ria Lopes Oliveira (7ª Vara), Alberto 
Penna Nassri (Ilhéus), Jefferson Iná-
cio de Oliveira (NUCJU), José Pedro 
Santana da Silva (DIREF) e Alideia 
Oliveira dos Santos (CEF).
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CNJ e OAB firmam cooperação para implementar audiências de custódia

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (CFOAB) assi-
naram termo de cooperação técnica nes-
ta segunda-feira (27/4) para fomentar a 
realização das audiências de custódia e 
a implementação e operacionalização 
das Centrais Integradas de Alternativas 
Penais e de Monitoração Eletrônica em 

todo o Brasil. A cooperação também 
tem o objetivo de difundir o instrumento 
de forma a garantir a apresentação pes-
soal à Justiça de autuados presos em 
flagrante delito em até 24 horas após a 
prisão e também oferecer alternativas à 
prisão provisória. 

A assinatura foi feita durante a aber-
tura da VI Conferência Internacional de 

Direitos Humanos da OAB, realizada em 
Belém (PA). Na oportunidade, o presi-
dente do CNJ e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ricardo Lewandowski, 
destacou a importância da iniciativa 
para fazer frente ao elevado número de 
presos provisórios sob custódia do Es-
tado brasileiro, correspondente a 40% 
da população carcerária nacional. “São 
aproximadamente 240 mil presos pro-
visórios, contrariando o princípio funda-
mental da Constituição que é a presun-
ção de inocência”, assinalou.

De acordo com o termo, o CNJ atua-
rá junto aos Tribunais de Justiça e Tribu-
nais Regionais Federais para dar supor-
te técnico institucional aos órgãos que 
adotarem as audiências de custódia e 
promover a implantação do instrumen-
to, prioritariamente nas unidades judici-
árias nas capitais dos estados. O órgão 
também incentivará a designação, por 
parte dos tribunais, de número suficien-
te de magistrados e servidores capacita-
dos para trabalharem no projeto.

Por parte da OAB, os esforços serão 
voltados para o fomento, por meio de 
diretrizes às seccionais da Ordem no 
País, à orientação e capacitação de ad-
vogados para participarem e intervirem 
em audiências de custódia e nas cen-
trais integradas de alternativas penais. 

A OAB também se comprometeu em 
estabelecer núcleos voluntários de ad-
vocacia para atuar nas varas, centrais 
de inquérito ou outras estruturas judi-
ciárias de comarcas onde as audiências 
são realizadas e a Defensoria Pública 
não oficie. O intuito é garantir a assis-
tência jurídica aos autuados presos que 
não possam constituir advogados. 

Em até 30 dias, será apresentado 
um plano de trabalho para a implemen-
tação das ações previstas no termo de 
cooperação. O documento prevê ainda 
a designação de gestores para acompa-
nhar, gerenciar e administrar a execu-
ção do termo.

O projeto de audiência de custódia 
vem sendo desenvolvido desde fevereiro 
deste ano na capital paulista, por meio 
de um projeto-piloto. A iniciativa tem 
o objetivo de apresentar presos em fla-
grante aos juízes no menor prazo possí-
vel, para que o magistrado decida se a 
prisão deve ser mantida ou substituída 
pela liberdade provisória. A ação inclui 
ainda a implantação das centrais de al-
ternativas penais para oferecer suporte 
técnico aos magistrados. As centrais se-
rão geridas pelo Poder Executivo local, 
embora tenham sede nos fóruns onde 
serão feitas as audiências de custódia.

 (Fonte: CNJ / Foto: TJPA)

Direito do consumidor e a maquiagem de produtos

Comprar e consumir alimentos in-
dustrializados são rotinas na vida das 
pessoas. A variedade é enorme: suco, 
refrigerante, pizza, nugget, lasanha, 
hambúrguer, biscoito... Tudo é encon-
trado facilmente nas gôndolas de qual-
quer mercado. O que muitos não sabem 
é que esses produtos podem guardar 
armadilhas que, muitas vezes, passam 
despercebidas pelos consumidores.

Segundo o presidente do Instituto 
Brasileiro de Estudo e Defesa das Rela-
ções de Consumo (Ibedec), José Geral-
do Tardin, prática comum adotada por 
empresas do ramo alimentício é comer-
cializar produtos que não contêm em 
sua composição a totalidade dos ingre-
dientes divulgados no rótulo. “Perceba o 
pescado comprado congelado. Quando 
você o descongela, muito do peso di-
vulgado na embalagem é água. Isso sig-
nifica que ao descongelar um quilo de 
camarão, por exemplo, 300 gramas são 
água. Isso significa que o consumidor 
pagou por um quilo, mas só levou 700 
gramas do produto”, exemplifica.

Outra prática comum, denominada 
“maquiagem do produto”, é a redução 

da gramatura sem, contudo, ocorrer a 
diminuição dos valores. “A redução da 
gramatura passa despercebida pelo con-
sumidor porque o brasileiro não tem o 
hábito de ficar lendo rótulo. Então, mui-
tas vezes, você tem uma embalagem de 
350 gramas que teve o peso alterado 
para 280 gramas pelo fabricante, mas 
mantendo o mesmo preço. Isso induz ao 
erro. Ou seja, o consumidor utiliza aque-
le produto sem ter a noção de que está 
sendo lesado”, destaca Tardin.

Justiça Federal - Um caso parecido 
foi analisado pela 5.ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 1.ª Região. Na de-
cisão, o Colegiado reformou sentença de 
primeira instância para reconhecer a va-
lidade de decisão administrativa proferi-
da pelo Ministério da Justiça, que puniu 
uma fabricante de produtos alimentícios 
pela redução da gramatura de dois bis-
coitos sem a devida comunicação aos 
consumidores.

Depois de verificada a denúncia 
apresentada pelo Ministério Público, o 
Ministério da Justiça instaurou processo 
administrativo que resultou em multa no 
valor de R$ 591 mil. Contra essa de-
cisão, a empresa entrou com ação na 
Justiça Federal a fim de desconstituir a 
decisão administrativa ao fundamento 
de ser “possível, legítima e legal a re-
dução da gramatura de seus produtos” 
e de que a aposição da nova gramatura 
na embalagem seria suficiente para sa-
tisfazer o dever de informação ao con-
sumidor.

O pedido foi julgado procedente pela 
22.ª Vara Federal do Distrito Federal. “A 
empresa iniciou a produção e comer-
cialização de dois produtos com emba-
lagem contendo, inicialmente 180g e 
200g, respectivamente. Posteriormente, 
alterou a gramatura mencionada para 
130g e 150g, respectivamente. Além 
disso, a par da redução no peso dos pro-
dutos, promoveu também uma redução 
no preço”, descreveu a sentença.

Recursos – União e empresa recor-
reram ao TRF1. A União defendeu a 
legalidade da punição aplicada pelo Mi-
nistério da Justiça e também sustentou 
que, do exame da conduta da empresa 
de não informar ostensivamente a redu-
ção do peso dos produtos, “constata-se 
que a recorrida violou todo um sistema 
de normas que garante a efetividade do 
direito do consumidor à informação os-
tensiva, plena e transparente”.

A fábrica, por sua vez, argumentou 
que em momento algum teve por obje-
tivo omitir a publicidade da gramatura 
para induzir os consumidores a erro. 
“Tanto é assim que, conforme disposto 
na sentença recorrida pela apelante, é 
fato incontroverso que a apelada redu-
ziu o conteúdo e o preço dos dois tipos 
de biscoitos. Ademais, deixou expressa 
na embalagem a diminuição da quanti-
dade do produto”, afirma. Dessa forma, 
requereu a manutenção da sentença as-
sim como a revisão dos honorários ad-
vocatícios. (continua)

(Fonte: TRF1)


