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03 de dezembro de  2012 

Agenda: 
 Dia do Imigrante e Nacional da Luta contra AIDS : 01 dezembro 

 Dia Internacional do portador de deficiência: 03 de dezembro 

 Dia da Família e da Justiça: 08 de dezembro 

 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  10 de dezembro 

 Dia do Engenheiro: 11 de dezembro 

 Dia do Cego, do Ótico e de Santa Luzia: 13 de dezembro 

 Natal: 24 de dezembro 

 Reveillon: 31 de dezembro 
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A Lei 1.408, de 1951, criou o chamado “Dia da Justiça”, comemorado em 8 de 

dezembro. Instituído pelo então presidente Getúlio Vargas, a data foi criada 

com o objetivo de prestar uma homenagem ao poder judiciário. 

Para os gregos, a deusa Têmis representava a justiça, a lei e a ordem e protegia 

os oprimidos. Sentava-se ao lado de Zeus e era sempre invocada pelas pessoas que juravam 

dizer a verdade. Têmis era representada sem venda, com olhar severo, tendo nas mãos uma 

balança e uma cornucópia. Na mitologia romana, era chamada de Justitia (Justiça). 

No século XVI, os artistas alemães colocaram uma venda nas representações da deusa da Jus-

tiça, para simbolizar a imparcialidade que deveria ocorrer nos julgamentos. Contudo é preciso 

que a Justiça tenha os olhos austeros de Têmis, para que possa enxergar a injustiças e agir 

com imparcialidade e firmeza. 

No Brasil, os direitos e deveres dos cidadãos estão preceituados na Constituição, promulgada 

em 5/10/1988, sobretudo no artigo 5º. No Capítulo III, que discorre sobre o Poder Judiciá-

rio, são citados os órgãos responsáveis pela justiça no país: Supremo Tribunal Federal (STF), 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunais Regionais Federais e juízes federais, Tribunais e 

juízes do Trabalho, Tribunais e juízes Eleitorais, Tribunais e juízes Militares e Tribunais e juí-

zes dos Estados e do Distrito Federal, e suas respectivas competências. O artigo 127 dispõe 

sobre o Ministério Público, “incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrá-

tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. 

Leis específicas, como o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código 

de Processo Penal, o Código Tributário Nacional e o Código Comercial estabelecem normas 

para que se cumpram os quatro objetivos da Constituição, expressos no artigo 3º (construir 

uma sociedade livre; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginaliza-

ção e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconcei-

tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação) e os dez 

princípios elencados no artigo 4º (independência nacional; prevalência dos direitos humanos; 

autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os estados; defesa da paz; solu-

ção pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade; concessão de asilo político). 

Os últimos acontecimentos, principalmente pelos resultados dos julgamentos sobre o 

“mensalão” pelo Supremo Tribunal Federal,  fez com que a sociedade refletisse mais sobre 

suas opiniões já formadas sobre o papel do  judiciário no Brasil. 

  

 Fontes: OAB, STF e Senado.          

Dia da Justiça 
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Efeitos da bebida alcoólica na condução de 
veículos automotores 
Professor Flávio Emir Adura* 

 
É muito como escutarmos: o que o álcool faz?  

Diminui os reflexos... Se fosse só isso já não seria pouco, alterar reflexos de 
um condutor. Mas o álcool interfere de tal maneira, que condena completamente, e de forma absoluta, o ato de 
dirigir sob seu efeito e em qualquer concentração. 

 

A Sobrevivência 

O álcool afeta a sobrevivência dos envolvidos em um acidente de trânsito. Quanto mais a pessoa tiver bebido, 
maior sua chance de morrer, um mesmo impacto causa mais ferimentos numa pessoa que bebeu. O condutor 
não usa o cinto de segurança quando está alcoolizado. Os impactos, por razões médicas, fazem sobreviver me-
nos aqueles que beberam mais antes de dirigir o veículo. 

 

A Performance 

O consumo de álcool reduz a capacidade de percepção da velocidade e dos obstáculos. Reduz a habilidade de 
controlar o veículo, manter a trajetória, realizar curvas. Como se pode dirigir sem perceber a velocidade em que 
se está dirigindo? Como se pode dirigir sem visualizar os obstáculos? Reduz a habilidade do controle da trajetó-
ria. Não consegue dirigir em linha reta, quanto mais realizar curvas. 

O álcool diminui a visão periférica, o condutor só enxerga o que está à sua frente; não enxerga o que está do la-
do, medicamente, denominada visão tubular. Não vê uma moto passando, um pedestre atravessando a via. Não 
consegue ter a atenção dividida,  

perceber a direção e outras necessidades para dirigir. O consumo do álcool, mesmo em baixas concentrações, 
aumenta o tempo de reação. Consumiu álcool, mesmo em baixa concentração, há prejuízo daquele tempo neces-
sário para pisar no freio quando se vê um pedestre, uma moto, um obstáculo a sua frente. 

O comportamento do alcoolizado, todos sabemos, vai da euforia para a depressão, para a agressividade. O álcool 
causa sono, fadiga, estimula até tendência autodestrutiva. Como uma pessoa, neste estado, pode dirigir? E, como 
consequência disto tudo, o álcool está presente no sangue de quase metade das vítimas fatais dos acidentes de 
trânsito. 

Evidências científicas? No Brasil, este fato foi muito bem documentado pelo estudo da Profa. Vilma Leyton, to-
xicologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que constatou a prevalência do álcool em 
43,95% das vítimas fatais dos acidentes de trânsito autopsiadas no Instituto Médio Legal do Estado de São Pau-
lo. Evidência científica: não há o que se discutir. 

 

Se a Lei nº 11.705 (Lei Seca) já trouxe benefícios concretos para a população brasileira? 

Posso dizer, como médico, quarenta anos ligado a uma Universidade Federal de ensino, não vi vacinas nem anti-
bióticos que tivessem a eficácia imediata que teve a Lei 11.705, reduzindo, em tão curto prazo de tempo, mortali-
dade e morbidade. 

Cerca de seis meses após o início, quando a lei não tinha ainda sua eficácia comprovada, houve redução de quase 
25% das chamadas do SAMU. 

Colaboramos com a elaboração da lei 11.705 e mais recentemente com a lei que ficou conhecida como “lei das 
cadeirinhas”, a Resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito. A partir do momento que as crianças passaram 
a ser transportadas adequadamente no banco traseiro do veículo e no dispositivo apropriado, houve uma redu-
ção, divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, de mais de 40% da mortalidade de crianças nas rodovias federais. 

 

*Professor e médico especialista da ABRAMET, em audiência no STF no dia 14/05/2012. Texto retirado da revista da ABRAMET v.1,29, n1, 2012. 
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 Privação do sono aumenta riscos de acidentes 
graves 
 

Impacto em alta velocidade em obstáculo parado e queda em precipí-

cio são exemplos de acidentes graves que podem ser causados por so-

nolência.  

 

Pálpebras e cabeça pesadas, olhar fixo, bocejos contínuos. Não se engane, motorista, é o sono chegando. Procure 

um local seguro e tire um cochilo, antes que um cochilo possa tirar uma vida. 

Um motorista sonolento pode causar acidentes graves, como colidir em alta velocidade em obstáculos parados 

ou cair em precipícios. A falta de atenção pode levá-lo a sair da pista, invadir o acostamento ou deixar de obser-

var sinais de trânsito, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas. 

Segundo o neurologista Rubens Reimão, líder do Grupo de Pesquisa Avançada em Medicina do Sono do Hospi-

tal das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), os acidentes causados por sonolência acontecem mais em 

situações monótonas, como estradas vazias, e à noite, durante o horário normal do sono. “Quando não há sinal 

de breque ou desvio antes de um obstáculo, é provável que o motorista tenha dormido”, afirma. 

Segundo Reimão, pioneiro no estudo do sono no Brasil, a chance de acidente aumenta quando o motorista não 

dormiu o suficiente na noite anterior. “São necessárias de sete a oito horas de sono por noite. Mais do que uma 

hora a menos do que essa média pode deixar a pessoa sonolenta durante o dia, fazendo com que perca a rapidez 

no alerta, podendo provocar acidentes de vários tipos”, diz. 

Reimão explica que cerca de metade das pessoas que sentem sono durante o dia não dormiram o suficiente. Se-

gundo o médico, há uma tendência mundial cada vez maior à privação do sono, seja por auto-indução ou por 

pressão da sociedade. “Dormir pouco é uma epidemia. As pessoas ficam ligadas na internet, trabalham até tarde e 

não dormem o suficiente. No dia seguinte, são incapazes de dirigir bem”, afirma. Ele diz que não se deve dirigir 

nos horários em que se tem mais sono. “Ter uma pessoa ao lado conversando ajuda a se manter alerta”, reco-

menda. 

De acordo com o neurologista Shigueo Yonekura, do Instituto de Medicina e Sono de Piracicaba e Campinas, o 

sono é um dos principais vilões das estradas, sendo responsável por um quarto dos acidentes no Brasil. Ele suge-

re que, durante uma viagem, o motorista faça paradas a cada duas horas para andar, tomar líquidos, respirar bem 

e relaxar as pernas e o pescoço. Também deve-se evitar comer demais e ingerir alimentos pesados, assim como 

álcool ou outro tipo de droga. 

Segundo Yonekura, um levantamento feito com base nos dados da Polícia Rodoviária Federal de 2001 e 2002 

sobre ocorrências em estradas federais revela que o sono é responsável por um em cada quatro acidentes de trân-

sito nas rodovias do país. 

Risco aumenta à noite e depois do almoço 

 “É preciso descansar bem antes de fazer uma viagem. O motorista deve estar bem disposto e decidir qual o me-

lhor horário para ficar horas ao volante. Muitas vezes os melhores horários para fugir do trânsito nas estradas são 

os mais arriscados. O risco de morte é quatro vezes maior nos acidentes noturnos”, afirma. 

Yonekura cita uma pesquisa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que identificou que en-

tre janeiro e agosto de 2006 aconteceu uma morte a cada 25 acidentes registrados nas rodovias paulistas concedi-

das à iniciativa privada no intervalo das 20h às 4h. Já das 8h às 12h houve uma morte a cada 93 acidentes e das 

12h às 16h uma a cada 85. 

“Na madrugada o fluxo melhora, os veículos aumentam a velocidade e os motoristas ficam mais sujeitos ao can-

saço e sonolência. A temperatura do corpo cai de madrugada e os condutores ficam mais propícios à perda de 

coordenação motora e reflexo. O motorista não pode se arriscar e sair à noite depois de um dia todo de trabalho 

e enfrentar horas de viagem”, diz. 

 Fonte: Vias Seguras 
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“Perca um minuta na vida, mas 
não perca a vida em um minuto!”  

“Me chamam de grosso e  eu não 
tiro a razão...” 

“Minha opinião é que nem fermen-
to, quando falo de um problema ele 
só cresce!” 

 

Frases de parachoque 

Receita de Ano Novo 
Para você ganhar um belíssimo ano novo, cor de arco-íris, ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já 

vivido – mal vivido talvez ou sem sentido. 

Para você ganhar um ano, não apenas pintando de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser novo, até no 

coração das coisas menos percebidas – a começar pelo seu interior. 

Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. 

Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens – planta recebe mensagem? 

Passa telegrama? Não precisa fazer lista de boas intenções, para arquivá-las na gaveta. 

Não precisa chorar de arrependido, pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a part ir de 

janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão 

matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. 

Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, 

experimente, consciente. 

É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre. 

Carlos Drummond de Andrade 

Mensagem de final de ano 

Ao agradecermos a todos os nossos amigos, clientes, 

parceiros de colegas de trabalho, aproveitamos para 

reiterar as nossas mais profundas estimas de felicida-

de, saúde, paz e sucesso.  

Nós, da IDF Transportes, trabalhamos duro todos 

os anos para poder prestar um serviço de qualidade e 

segurança, respeitando o meio ambiente e as necessi-

dades de nossos clientes e parceiros. 

Desejamos que 2013 seja ainda mais produtivo e 

proveitoso para todos nós! 

Equipe da IDF Transportes. 

Humor 


