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DIREITOS – Em uma entrevista ante-
rior, divulgada neste jornal, já foi aborda-
do o tema AGRAL – Academia Grapiúna 
de Letras, onde discutimos assuntos como 
a sua importância no desenvolvimento 
cultural no desenvolvimento cultural da 
nossa região, o que vem a ser uma acade-
mia de letras, sua formação etc. Á época a 
Agral estava em fase de escolha de nomes 
para ocupar as últimas 4 cadeiras, de um 
total de 40. Passados quase 2 anos de sua 
fundação, como pode ser vista a atuação 
desta academia em nossa região?

Ivann Montenegro - A AGRAL vem atu-
ando dentro das expectativas e propósitos de 
sua fundação, que busca a disseminação da 
cultura na região, com encontros regulares 
e atividades culturais, a exemplo do concur-
so de redação realizado nas escolas públicas 
municipais, abordando o tema “Jorge, o Ama-
do filho de Itabuna”. Os Acadêmicos honram 
suas cadeiras, demonstrando, além de sua 
capacidade artística, cultural e literária, uma 
ética invejável no trato com atividades diver-
sas no seio de nossa comunidade.

DIREITOS – O que são “cadeiras”, e 
que distinção estas cadeiras recebem?

Ivann Montenegro - As vagas ocupadas 
pelos Acadêmicos são denominadas cadeiras. 
Estas cadeiras recebem uma numeração, que 
no caso dos Acadêmicos Efetivos, vai do 01 
ao 40, e que, além desses números, levam os 

nomes de Patronos, figuras essas escolhidas 
entre renomados homens e mulheres da cul-
tura e da arte brasileiras, já falecidos, prefe-
rencialmente dessa região. Estes números e 
Patronos ficarão de forma perene. 

DIREITOS – Como é a relação da Agral 
com outras instituições de cunho artísti-
co, literário e lingüístico de nossa região?

Ivann Montenegro - A relação da AGRAL 
com as demais entidades artísticas e culturais 
é de parceria e participação, tendo como re-
sultado a colheita de bons frutos. Mantemos 
especial convênio com a ACATE, com mútua 
satisfação de necessidades. Mantemos, na Sala 
Zélia Lessa, nossa sede provisória, onde desen-
volvemos nossas atividades culturais e artísti-
cas, tais como apresentação dos trabalhos cul-
turais e literários de nossos Acadêmicos, com 
os quais alcançamos a alma poética de nossa 
sociedade. Com a UESC conseguimos firmar a 
realização da feitura de uma revista cultural 
única para todas as Academias da nossa Re-
gião. Com as demais Academias da região a re-
lação é de respeito e cordialidade. Importante 
se faz salientar que este salutar conviver entre 
todas as organizações é a mola propulsora do 
desenvolvimento da cultura na comunidade. 

DIREITOS – Quais as ações desenvol-
vidas pela Agral no ano de 2012?
 Ivann Montenegro:

- 27/mar/2012 -Sede Loja 28 de Julho
1ª. Reunião -Posse 26 acadêmicos: Ivann, 
Vercil, Washington, Costa, José Carlos, Carri-
lho, Ramiro, Adeildo, Jairo, Jaime, Fernando, 
Zélia Lessa, Zélia Possidônio, Norma, Antonio 
Nunes, Antonio Baracho, Teobaldo, Ari, Jail-
ton, Kleber, Samuel Leandro, Sandra.

24/abr/2012 - Sede Rotary Itabuna Sul
2ª. Reunião -Posse 10 acadêmicos: Augus-
to, Eglê, Samuel Guimarães, Zumaeta, Pau-
lo Bonfim, Paulo Lima, Jasmínea, Laurindo, 
Odilon, Geraldo

22/mai/2012 - Sede Rotary Itabuna Sul
3ª. Reunião -Posse 2 acadêmicos: Dourado e 
Ceslau - Apresentação de proposta Concurso 
“Jorge, o Amado filho de Itabuna”
- Doação para a Biblioteca da AGRAL de li-
vros e textos dos Acadêmicos

12/jun/2012 - Sede Rotary Itabuna Sul
-Posse 2 acadêmicos: Gustavo e Mariza 
-Providências para a retomada da Sala Zélia 
Lessa que serviria de sede Agral
-Idéia da criação do Coral da AGRAL

10/jul/2012 - Sede Rotary Itabuna Sul 
- Presidida pelo Vice Vercil Rodrigues
- Comunicação do confrade Ari sobre a reto-
mada da Sala Zélia Lessa
- Campanha de doação de cadeiras
14/ago/2012 -Sala Zélia Lessa
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O entrevistado dessa edição do Jornal Direitos é o Presidente da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL), primeira do gênero a ser fundada em Itabu-
na, Ivann Kebres Montenegro.

Ivann Montenegro cidadão Itabunense, nascido em Bom Retiro – SC. Profissio-
nalmente é, entre outras, escritor, poeta, palestrante, locutor, apresentador de Rá-
dio e TV, cerimonialista, instrutor de oratória, contador, professor, administrador 
de empresas,  com cursos  de Administração Clubística na Itália, França e Alema-
nha e de Sistemas Educacionais em Israel. Representante das AAFBB – Associação 
dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil (Rio de Janeiro) e  ANABB – Associa-
ção Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Brasília).

A AGRAL vem atuando dentro 
das expectativas e propósitos 
de sua fundação, que busca a 
disseminação da cultura na região

Entrevista com  IVAnn KEBRES MOntEnEGRO
Presidente da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL)

- Primeira reunião formal na sala Zélia Lessa
- Informe sobre a aquisição das cadeiras  
- Lançamento do livro “Pequenas Histórias do 
Delírio Peculiar Humano” do jornalista Anto-
nio Nahud Jr e Exposição Fotográfica “A Face 
Oculta” de Morvan França (MG), promoção da 
ACATE e AGRAL 

11/set/2012 - Sala Zélia Lessa
- Homenagem Póstuma ao historiador Adelin-
do Kfoury
- Comunicação de Zélia P e Zumaeta sobre o 
andamento do concurso “Jorge, o Amado filho 
de Itabuna”

09/out/2012 -Sala Zélia Lessa
- Consulta sobre mudança nos horários das 
reuniões e datas
- Consulta sobre extensão do mandato da atu-
al diretoria 
- Consulta sobre a Confraternização de Natal/
Aprovada na AABB

13/nov/2012 - Sala Zélia Lessa
- Aprovação da extensão do mandato da atual 
diretoria
- Promoção do Seminário sobre o Fórum de 
Cultura em 19/11 com a Acate
- Confirmação do dia 19/12 para a confraterni-
zação na AABB
- Entrega da premiação do concurso “Jorge, o 
Amado filho de Itabuna” aos 3 alunos vence-
dores do concurso.

19/dez/2012 - AABB Itabuna
- Confraternização de Natal
- Encerramento das atividades do ano para 
serem retomadas em março/2013.

DIREITOS – Que mensagem a Agral 
procura a passar para a comunidade,  
através de suas atividades?

Ivann Montenegro - A vida nos tem ensi-
nado que os bons escritos e as boas poesias nos 
levam à alma e ao espírito o que de melhor a 
própria vida nos oferece, e desta forma, nossos 
Acadêmicos se manifestam em contato com a 
população Grapiúna não apenas através dos 
encontros casuais, mas bastante enfaticamen-
te nas manifestações escritas nos jornais e re-
vistas da região, dando destaque aos desempe-
nhos culturais de nossos poetas que de viva voz 
declamam as suas obras e encantam aqueles 
que as ouvem. É uma autêntica troca de sensi-
bilidades, porque quem as doa também as re-
cebe. Neste fervilhante manifestar de emoções, 
a AGRAL transmite a importância do acultu-
ramento, a preciosidade da ética nas ações, o 
brilhantismo do ver florescer a descoberta das 
capacidades individuais de cada cidadão, prin-
cipalmente entre nossos jovens.
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DECISÕES

Projetos e Leis

Acordos feitos no 
Procon-BA terão 
validade judicial 

Medida amplia desoneração 
da folha de pagamentos

A Câmara dos Deputados aprovou na 
quarta-feira (20/2) a Medida Provisória 
582/12, que amplia a desoneração da folha de 
pagamentos para diversos setores da econo-
mia. Esses setores serão beneficiados com a 
tributação da receita bruta em substituição 
às contribuições sociais para a Previdência. 
A medida concede ainda outros benefícios, 
totalizando renúncia fiscal aproximada de 
R$ 16,48 bilhões em cinco anos — de 2013 a 
2017. A medida seguirá para o Senado, onde 
precisa ser votada até 28 de fevereiro, quan-
do perde a vigência.

Leia na página 5

Deputado Marcelo 
Castro (PMDB-PI), 
relator da MP

Senado aprova MP 
que compensa perdas 

com Lei Kandir

“Legislação Simbólica 
– Uma realidade 

constatada”

Quatro dicas para 
obter êxitos em 

concursos

DICAS DE CONCURSOS
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ENDEREÇOS DOS CARTÓRIOS EM ITABUNA

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 9983

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

DIREITO PENAL
1 - Assinale a alternativa que apresenta 

dois institutos despenalizadores pre-
vistos na Lei dos Juizados Especiais.

a) Suspensão condicional da pena privativa 
de liberdade e transação penal.

b) Transação penal e livramento condicional.
c) Composição civil extintiva da punibilida-

de e suspensão condicional do processo.
d) Sursis e pena restritiva de direitos substi-

tutiva da privativa de liberdade.
   
2 - Determinado estado, membro da Fe-

deração, editou lei excepcional em 1º 
de março de 2011, criminalizando a 
conduta de utilizar telefone celular 
no interior de agências bancárias. 
Com base no fato relatado, assinale a 
afirmativa correta.

a) Não será aplicada ao fato praticado du-
rante sua vigência, cessadas as circuns-
tâncias que a determinaram.

b) É inconstitucional por força do princípio 
da culpabilidade.

c) É inconstitucional porque somente a 
União pode legislar em matéria de direito 
penal.

d) Poderá retroagir para alcançar fatos ante-
riores à sua vigência por força do brocardo 
in dubio pro societate.

   
3 - José vem praticando, em continui-

dade delitiva, vários crimes dolosos 
da mesma espécie, cometidos sem 
violência ou grave ameaça à pessoa, 
nas mesmas condições de tempo, lu-
gar e maneira de execução, sendo 
certo que tais crimes são cometidos 
contra a mesma vítima. O magistra-
do, ao sentenciar José, fará incidir 
a causa de aumento de pena pelo 
crime continuado, levando em con-
ta, para a fixação do quantum de au-
mento,

a) o número de infrações praticadas.
b) as consequências dos crimes praticados.
c) a presença de circunstâncias agravantes.
d) a primariedade ou não de José

4 - Platão, desejando matar Sócrates, 
entrega a Aristóteles uma arma, fa-
zendo-o supor, erroneamente, que 
está desmuniciada e, portanto, in-
capaz de oferecer qualquer perigo. 
Ao perceber que Aristóteles está 
manuseando a arma e que sequer 
conferiu a informação dada no sen-
tido de que não havia balas no seu 
interior. Platão induz Aristóteles 
a acionar o gatilho na direção de 
Sócrates. Assim é feito e Sócrates 
acaba falecendo em decorrência do 
tiro que levou. Com base na situa-
ção descrita, assinale a afirmativa 
correta.

a) Platão praticou homicídio doloso e Aristó-
teles, homicídio culposo.

b) Platão participou, dolosamente, do crime 
culposo de Aristóteles.

c) É possível verificar-se o concurso de pessoas.
d) Platão agiu com dolo direto e Aristóteles, 

com dolo eventual

5  - No curso de um delito de sequestro, 
em que a vítima ainda se encontrava 
privada de sua liberdade, sobreveio 
nova lei penal aumentando a pena 
prevista no preceito secundário do 
tipo penal descrito no Art. 148 do 
CP. Nesse caso, atento (a) ao enten-
dimento dos Tribunais Superiores 
acerca do tema, assinale a afirmativa 
correta.

a) Aplica-se a lei penal mais grave, ou seja, 
aquela cuja entrada em vigor se deu no 
curso do delito.

b) Aplica-se a lei penal mais benéfica, pois a 
lei penal não retroage, salvo em benefício 
do réu.

c) Aplica-se a lei penal mais benéfica, com 
base na teoria da atividade, a qual impõe 
ser aplicável a lei penal vigente à época da 
ação/omissão, ainda que outro seja o mo-
mento do resultado.

d) Aplica-se, eventualmente, as duas leis 
combinadas, caso tal conduta importe em 
benefício para o agente.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DO MêS DE jANEIRO DE 2013  -  1- A; 2- B; 3- B E 4-D.

Senado aprova MP 
que compensa perdas 

com Lei Kandir

Para compensar perdas de ar-
recadação geradas pela Lei Kan-
dir, que isenta do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços as exportações de produtos 
industrializados, estados e mu-
nicípios exportadores receberam 
neste ano R$ 1,95 bilhão. O au-
xílio financeiro da União foi apro-
vado nesta quarta-feira (20/1) no 
Plenário do Senado, por meio da 
Medida Provisória 585/12, e se-
gue para promulgação.

Os estados ficaram com 75% 
dos recursos (R$ 1,46 bilhão) e os 
municípios receberam o valor res-
tante. Cada estado receberá sua 
parcela de acordo com coeficiente 
fixado pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz). A 
repartição dos recursos para os 
municípios é proporcional à par-
ticipação no ICMS. Os senadores 
rejeitaram as 19 emendas ofere-
cidas à MP, aprovando sem alte-
rações a proposta enviada pelo 
¬governo.

Medidas provisórias desse 
tipo têm sido editadas a cada ano 
desde a aprovação da Lei Kandir, 
em 1996, para dar amparo legal 

às transferências dos recursos fe-
derais para estados e municípios.

Entre os estados exportado-
res que mais receberam recursos 
por meio da MP neste ano, es-
tão Minas Gerais (24,8%), Mato 
Grosso (12,1%) e Pará (10%). O 
Distrito Federal não receberá es-
ses recursos de compensação em 
2013.

Segundo o relator da MP, de-
putado Vicente Candido (PT-SP), 
o Ministério da Fazenda já trans-
feriu os recursos para estados e 
municípios exportadores, em par-
cela única. O parlamentar infor-
mou que o governo não exerceu a 
prerrogativa prevista na MP de 
descontar do valor da transferên-
cia eventuais dívidas vencidas e 
não pagas por estados e municí-
pios. Com informações da Agên-
cia Senado.

Entre os estados exportado-
res que mais receberam recursos 
por meio da MP neste ano, es-
tão Minas Gerais (24,8%), Mato 
Grosso (12,1%) e Pará (10%). O 
Distrito Federal não receberá es-
ses recursos de compensação em 
2013.
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O Departamento de Vigilância 
de Pós-Comercialização de dispo-
sitivos médicos do FDA (agência 
reguladora dos EUA equivalente 
à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e responsável 
pela regulação de alimentos e me-
dicamentos), atento ao fato de não 
ser mais referência de agência re-
guladora de questões sanitárias e 
preocupado com efeitos derivados 
de uma postura flexível e condes-
cendente com atrocidades, lançou 
um novo plano para melhorar o mo-
nitoramento de segurança de dis-
positivos médicos potencialmente 
perigosos.

De acordo com o relatório inti-
tulado “enrijecendo nosso Sistema 
Nacional para Vigilância de Pós-
-Comercialização de Dispositivos 
Médicos”, quatro alterações deve-
rão ser feitas: (i) criar um sistema 
único de identificação; (ii) promover 
o registro de dispositivos médicos; 
(iii) modernizar os relatórios de 
evento adverso; e (iv) analisar e de-
senvolver novas formas de gerar e 
avaliar evidências.

Tais inovações serão os quarto 
pilares fundamentais do Sistema 
Nacional de Vigilância de Disposi-
tivos Médicos nos EUA. Pelo pris-
ma do FDA, através desse novo 
sistema, será possível identificar 
rapidamente dispositivos de baixo 
desempenho, caracterizar com pre-

cisão e divulgar informações sobre 
o desempenho real do dispositivo e 
gerar dados para apoiar o registro 
de dispositivos.

Na mesma trilha da Anvisa, o 
FDA realçou a necessidade de todos 
os players interagirem, na exata 
medida em que não possui condi-
ções de fazer tudo sozinha.

Ressoa nítido que o FDA está 
anunciando uma alteração radical e 
uma sensível melhoria no sistema. 
Ocorre, contudo, ao mesmo tempo 
em que observaremos uma drástica 
queda do índice de erros médicos e 
mortes, posto que informações pre-
cisas e atualizadas serão usadas 
para identificar rapidamente pro-
blemas gerados por dado dispositi-
vo, observaremos empresas tendo 
que se dedicar com mais afinco e 
voltar sua atenção ao famigerado 
compliance, eis que do contrário te-
rão que retirar do mercado os dis-
positivos.

Para o FDA, assim será possí-
vel reduzir o grau de incerteza de 
questões regulatórias. Diante disso, 
é essencial acompanhar o desfecho 
desse processo de modernização e 
fincar a bandeira do compliance, 
vez que dessa forma os players, 
que já foram intimados, consegui-
rão evitar o desgaste com a agência 
americana e crescer de forma sus-
tentável.

A par de toda essa revolução no 

sistema, tentando evitar o enfra-
quecimento da agência, o Centro 
para Dispositivos e Saúde Radioló-
gica (“CDRH”) do FDA publicou, no 
último dia 10 de setembro, a atuali-
zação ao procedimento operacional 
padrão (POP), que dispõe sobre o 
processo a ser usado pelos funcio-
nários da agência para dirimir con-
flitos de opiniões de funcionários 
sobre a segurança ou a eficácia de 
um dispositivo médico.

Importante sublinhar que tais 
desencontros de opiniões são mui-
tas vezes gerados em virtude dos 
hiatos e incertezas referentes a de-
finições regulatórias que poderiam 
ser diminuídas caso as informações 
fossem atualizadas e precisas.

Observamos que o FDA de for-
ma congruente com sua missão 
vem envidando esforços a fim de 
aumentar sua credibilidade e mi-
tigar prejuízos à saúde da coleti-
vidade, emergindo latente a neces-
sidade dos players dos segmentos 
por ela regulados se aliarem aos 
profissionais que possam amparar 
suas decisões, posto que, como de 
costume, as empresas serão pres-
sionadas a oferecer as informações 
e contribuir para a implementação 
e avanço do novo Sistema Nacional 
de Saúde.

Por Gil Meizler.
Consultor em Direito Sanitário do escritório Braga e 

Balaban Advogados. São Paulo – São Paulo

O novo sistema de vigilância de 
dispositivos médicos nos EUA

ARTIGO
gil.meizler@bragabalaban.com.br

A extensão da licença-materni-
dade para seis meses é um tema que 
tramita a algum tempo no Congres-
so Nacional. Atualmente, um proje-
to de lei, que tem apoio da Frente 
Parlamentar da Primeira Infân-
cia, pretende estimular, de forma 
polêmica, empresas a concederem 
licença-maternidade de seis meses 
para as funcionárias. De acordo 
com a proposta (PLS 201/12), fica-
rão impedidas as empresas que não 
concederem à licença de seis meses 
de participar de licitações públicas. 
Será essa a solução ideal para em-
presas e mães?

Vale lembrar que em 2008 pas-
sou a vigorar a Lei 11.770/08, que 
a Empresa Cidadã, pois passou a 
conceder isenção fiscal àquelas em-
presas que dão os dois meses suple-
mentares de licença-maternidade 
às trabalhadoras. A lei também am-
pliou de quatro para seis meses a 
licença-maternidade das servidoras 
públicas federais. Cerca de 10 mil 
empresas de médio e grande por-
te aderiram ao programa. É uma 
medida positiva, pois o empresário 

adere de livre e espontânea vonta-
de. Ganham os dois: o empresário, 
que têm o benefício fiscal, e a mãe 
que pode estar ao lado de seu filho 
neste momento fundamental.

Não há dúvida, que nos dias atu-
ais em que tudo se resume - infeliz-
mente - a tal velocidade e dedicação 
ao trabalho, criando uma sociedade 
com raízes na ansiedade, tornando 
o tempo de convívio familiar cada 
vez mais exíguo, e quem não se aco-
moda nessa perspectiva de que se 
“deve viver para o trabalho e não 
trabalhar para se viver”. O aumen-
to do período de descanso é cada vez 
mais importante, e o que dizer do 
período em que a mãe necessita de 
uma verdadeira “desconexão” com o 
trabalho e uma “conexão” com seu 
filho, a razão de sua vida.

É evidente que ampliar o tempo 
de convívio é salutar. Contudo, já é 
chegado o tempo de se aplicar um 
tratamento isonômico nos limites 
da igualdade ou desigualdade.

“Enfeitar” um país com regras 
que desprestigiam o pequeno em-
presário (e diga-se maioria no nosso 

país), regramentos esses que inclusi-
ve evitam seu crescimento, inviabi-
lizam sua participação em certames 
públicos é inconstitucional. E signifi-
ca prestigiar os mais fortes em detri-
mento dos mais fracos, incentivando 
a desobediência a própria lei. O em-
presário de pequeno porte não pode, 
muitas vezes, ser obrigado a atender 
os ditames de uma rede de empresas 
com mais de mil funcionários.

Obrigá-los a estender “sob pena 
de”, já sabendo que não poderão fa-
zê-los, é simplesmente excluí-los da 
sociedade. Não se trata de negar o 
benefício para as mães, pois não há 
dúvida dessa “boa intenção”, mas 
para que isso ocorra, mais impor-
tante é, que essa mãe tenha certe-
za que receberá valores durante a 
licença. E que terá seu emprego no 
retorno de sua licença. Isso é real-
mente o que vale.

Por Ricardo Pereira de Freitas Guimarães. 
Mestre em Direito do Trabalho pela PUC-SP, douto-

rando em Direito do Trabalho pela PUC-SP, professor 
de Direito e Processo do Trabalho da pós-graduação 

de PUC-SP e sócio do escritório Freitas Guimarães 
Advogados. São Paulo 

– São Paulo.

Obrigar a extensão da 
licença-maternidade pode 
ser inconstitucional

Email: ricardo@freitasguimaraes.com.br

Direito do Trabalho

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

Advogado é diferente
de Advogada

Quando Haroldo, um belo e promissor jovem Advo-
gado, descobriu que herdaria uma fortuna quando seu 
pai morresse devido a uma doença terminal, decidiu 
que era uma boa hora para encontrar uma mulher que 
fosse a sua companheira para a vida fácil que se avi-
zinhava.

Assim, numa determinada noite, ele foi até o bar 
da Ordem dos Advogados, onde conheceu uma Advoga-
da, a mais bonita que já tinha visto em toda a sua vida.

Sua extraordinária beleza, o porte elegante, o cor-
po curvilíneo, a inteligência, a maneira de falar… Dei-
xaram-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 mor-
rer, 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.

Pedido de avocação

Reforma penal

Pela primeira vez, o 
Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica 
(Cade) aprovou um pedido 
de avocação, recurso que 
permite reavaliar um ne-
gócio que já tinha recebido 
o aval do órgão antitruste. 

O caso envolve a operação 
em que o grupo Laureate 
Education quer elevar de 
51% para 100% o controle 
na Anhembi Morumbi. O 
negócio entrará na pauta 
do plenário do Cade. (Va-
lor Econômico)

De acordo com o Senado, a comissão especial 
que examina a reforma do CP pretende convidar o 
advogado Miguel Reale Júnior (Miguel Reale Júnior 
Sociedade de Advogados) para participar de audiên-
cia pública sobre a proposta. O causídico tem sido 
firme em suas críticas ao PL. Em entrevista à TV 
Migalhas, no ano passado, ele afirmou que o PL que 
pretende reformar o CP caracteriza um conjunto 
normativo destituído de técnica jurídica e não aten-
de os anseios da sociedade e comunidade jurídica. 
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“Legislação 
Simbólica 

– Uma realidade 
constatada”

Acordos feitos no Procon-BA 
terão validade judicial 

Emenda à Constituição
Deputados estaduais de São Paulo 

protocolaram a Proposta de Emenda à 
Constituição que retira dos promotores o 
poder de investigar deputados estaduais, 
prefeitos e secretários do Estado e confere 
tal atribuição exclusivamente ao procura-
dor-geral de Justiça. O texto será aprecia-

do pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça  da Assembleia Legislativa de São 
Paulo. O procurador-geral de SP, Márcio 
Elias Rosa, publicou  nota afirmando que 
a PEC é “inconstitucional, desnecessária, 
extemporânea e inconciliável com o mo-
mento vivenciado no país.” 

A Editora Dois de Julho da Bahia acaba 
de colocar no mercado editorial o livro “Le-
gislação Simbólica – Uma realidade consta-
tada”, organizada pelo advogado militante 
Geraldo Lavigne de Lemos.

“O simbolismo das Leis é um assunto 
deveras importante. A influência deste fenô-
meno na vida social é conhecida de maneira 
empírica por todos. As queixas sobre a não 
concretização das Leis se avolumam em cada 
cidade em cada cidade, desprendem-se de muitas bocas. A presente obra se com-
prometeu justamente a aquecer a discussão do tema legislação simbólica do meio 
acadêmico e do plano social. Quatro artigos – escritos por cinco insignes autores 
– compõem a obra; que, longe de esgotar o tema, pretende introduzir o debate da fal-
ta de concretização das normas em face da conjuntura político-juridica brasileira”, 
declarou o organizador da obra.

A partir do dia 1º de março, todas 
as queixas apresentadas ao Procon-
-BA passarão a ter validade judicial. 
Na prática, o que isso significa para 
os consumidores? Um exemplo: se o 
consumidor teve um problema com 
uma determinada empresa, foi ao 
Procon registrar uma queixa, passou 
pelas etapas iniciais de atendimento 
e chegou a uma audiência de con-
ciliação sem a empresa apresentar 
uma solução ao seu problema, o úni-
co poder do órgão era de aplicar uma 
multa na empresa citada. O órgão, 
porém, não podia reparar o consumidor. 
Agora, se a empresa não oferecer ne-
nhum acordo, o Procon-BA terá o poder 
de abrir uma ação no Juizado, direcio-
nando o consumidor a resolver a questão 
na Justiça. No caso de ser fechado um 
acordo, a empresa também é obrigada a 

cumpri-lo, pois a demanda será apresen-
tada a um juiz de Direito. Por falta de 
conhecimento dos consumidores, muitos 
procuram o Procon acreditando que o 
órgão tem poder de determinar o paga-
mento de indenizações, como os danos 
morais tão solicitados nos Juizados na 
área de Defesa do Consumidor. 

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

Apartamentos
R$ 24,90

Suite Simples
R$ 33,90

Swite Especial
R$ 44,90

- Cadeira erótica
- Tv a Cabo

Domingo à Quinta

BR 101, Km 507, Tel. 3211 8020
Itabuna – Bahia.
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A Câmara dos Deputados aprovou na 
quarta-feira (20/2) a Medida Provisória 
582/12, que amplia a desoneração da fo-
lha de pagamentos para diversos setores 
da economia. Esses setores serão benefi-
ciados com a tributação da receita bruta 
em substituição às contribuições sociais 
para a Previdência. A medida concede 
ainda outros benefícios, totalizando re-
núncia fiscal aproximada de R$ 16,48 bi-
lhões em cinco anos — de 2013 a 2017. A 
medida seguirá para o Senado, onde pre-
cisa ser votada até 28 de fevereiro, quan-
do perde a vigência.

Entre os novos setores incluídos pelo 
relator da MP, deputado Marcelo Castro 
(PMDB-PI), poderão pagar alíquota de 
2% sobre a receita, até 31 de dezembro de 
2014, as empresas de transporte rodoviá-
rio coletivo de passageiros, de transporte 
ferroviário e metroviário de passageiros, 
de prestação de serviços de infraestru-
tura aeroportuária, de engenharia e de 
arquitetura, as que prestam serviços de 
manutenção de veículos e equipamentos 
militares e aeroespaciais e as de serviços 
hospitalares.

Com alíquota de 1%, serão benefi-
ciadas as transportadoras rodoviárias 
de cargas, de táxi aéreo, empresas jor-
nalísticas e de radiodifusão (exceto coo-
perativas) e as que recuperam resíduos 
sólidos para reciclagem. Entre os pro-
dutos incluídos por Castro na lista da 
nova regra de 1% sobre a receita desta-
cam-se castanha e suco de caju, melões 
e melancias, fogos de artifício, livros e 
jornais, absorventes higiênicos, armas 
e munições. Para respeitar a espera de 

quatro meses para vigência, essas mu-
danças no texto original da MP somente 
valerão a partir do quarto mês após a 
publicação da lei.

Emenda do deputado Arnaldo Jardim 
(PPS-SP), aprovada pelo Plenário, permi-
tirá às empresas optarem pelo retorno à 
sistemática de contribuição social sobre a 
folha de pagamentos se assim decidirem 
no início de cada ano fiscal. Segundo o 
autor, embora as mudanças tenham sido 
discutidas com as entidades representa-
tivas, “existem empresas com situações 
peculiares, e o novo sistema pode gerar 
um custo adicional”.

Para o líder do governo, deputado 
Arlindo Chinaglia (PT-SP), a política de 
desonerações não pode ser feita pensando 
nas empresas individualmente, mas sim 
por setor. Ele foi contra a emenda. “Com 
a permissão de escolher um ou outro re-
gime, não será uma política de estímulo a 
setores da economia”, afirmou.

No caso das empresas que fabricam 
produtos não beneficiados pela desone-
ração, a Lei 12.546/11 determina o pa-
gamento das contribuições empresariais 
ao INSS sobre as atividades de produção 
dessas mercadorias. Assim, deve haver 
uma separação contábil da receita con-
seguida com os produtos enquadrados na 
desoneração da folha de pagamento para 
aplicação da alíquota de 1% ou 2%.

Originalmente, a MP inclui produtos 
de diversos setores na desoneração, des-
de peixes a fogões de cozinha e bicicleta. 
A pedido dos fabricantes, a MP exclui os 
garrafões plásticos e os fios elétricos da 
nova lista. (Agência Câmara)
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Alterar a fachada de um edifício pode 
gerar uma série de dúvidas e problemas 
para o condomínio. A discussão envolve 
uma análise minuciosa do que o Código 
Civil estabelece e o que o Poder Judiciário 
e os condomínios vêm realizando na práti-
ca. Na simples leitura do artigo 1336, III 
do Código Civil, fica claro que qualquer al-
teração de fachada não pode ser realizada 
salvo com a concordância da unanimidade 
dos condôminos. “Código Civil Art. 1.336. 
São deveres do condômino: III. não alterar 
a forma e a cor da fachada, das partes e 
esquadrias externas”. O terraço de cober-
tura, as varandas, as sacadas e as demais 
áreas externas do condomínio compõem a 
fachada do edifício.

Algumas alterações podem modifi-
car inclusive a concepção arquitetônica 
do empreendimento e, por isso, devem 
ter aprovação unânime. Quando se fecha 
uma varanda precisa ser levado em con-
ta também se a estrutura do edifício está 
preparada para este sobrepeso. Por isso, 
é salutar o parecer de um perito calculis-
ta ou da própria construtora do condomí-
nio antes de qualquer modificação.

Vale ressaltar que, dependendo do 
caso, esta alteração pode fulminar em 
um acréscimo de área acima do potencial 
construtivo do empreendimento. E, neste 
caso, mesmo com a aprovação unânime 
dos presentes na assembleia, tal obra não 
pode ser realizada.

O construtor para edificar no terreno 
deve respeitar o limite de área a ser cons-
truída conforme imposição da Prefeitura 
e, se este limite estiver sido todo utiliza-
do, naquele empreendimento nada mais 
poderá ser construído. E o fechamento de 
área ou envidraçamento de varanda, de 

acordo com o Código de Obras do Muni-
cípio, passa a ser considerada acréscimo 
de área e estará suscetível sobretaxa do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), além da ne-
cessidade de regularização do imóvel que 
estará suscetível a sanções e multas.

Porém, alguns condomínios têm to-
lerado o fechamento de algumas áreas 
por entender que inexiste prejuízo aos 
demais. Para tanto, levam a situação a 
assembleia de condomínios e pela apro-
vação de maioria simples, padronizam 
um modelo de fechamento e autorizam 
os proprietários das coberturas ou va-
randas a efetuarem o fechamento nos 
moldes autorizados em assembleia. Ape-
nas levando em consideração a alteração 
da fachada, a jurisprudência majoritária 
entende que a instalação de vidros inco-
lores nas sacadas e demais áreas não 
altera a fachada. Situação esta que não  
considera a regularidade perante a mu-
nicipalidade.

Conclui-se assim que o fechamento 
de sacadas com vidros transparentes, 
conforme entendimento jurisprudencial, 
apesar de não constituir alteração da fa-
chada, podem ser alterados com a apro-
vação assemblear de maioria simples, a 
qual deve  padronizar esse procedimento. 
Ainda existe uma zona obscura quanto 
a regularidade de tal mudança perante 
a municipalidade, além de necessidade 
de uma análise estrutural ou parecer da 
construtora quanto ao sobrepeso imposto 
pelos fechamentos.

Por Rodrigo Karpat. 
Advogado especialista em Direito Imobiliário e sócio do es-

critório Karpat Sociedade de Advogados. 
São Paulo – São Paulo

E-mail: rodrigo@karpat.adv.br.

Direito  Condominial

Fechamento de sacadas 
em condomínios

Medida amplia desoneração 
da folha de pagamentos

Má fé
O juiz do Trabalho Gilmar Carnei-

ro de Oliveira, da 13ª vara de Salva-
dor/BA, condenou uma trabalhadora 
por litigância de má-fé e considerou 
abusivo o valor indenizatório por ela 
pleiteado – 500 vezes maior que o sa-
lário que recebia. “A JT não pode ser 
usada com o propósito de arruinar 
economicamente as empresas”, afir-

mou o magistrado.
A trabalhadora pedia que uma 

instituição financeira fosse condenada 
por danos morais e materiais. Segun-
do ela, o banco teria lhe exigido longas 
jornadas de trabalho o que lhe causou 
doença. Ela queria ser reintegrada no 
trabalho e também pedia pensão vita-
lícia. 
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Regulamentada a Lei Maternidade Certa

Especialistas cobram legislação única para concurso

Autora do projeto, aprovado pela Câ-
mara Municipal de Salvador em 2009, que 
institui a Lei Maternidade Certa, a vere-
adora Aladilce Souza (PCdoB), presiden-
te da Comissão de Direitos do Cidadão, 
comemora a regulamentação da Lei nº 
7.851. Publicado no Diário Oficial do Mu-
nicípio dia, o decreto que regulamenta a 
legislação, segundo registro feito pela au-
tora da tribuna da Câmara, é uma vitória 
das mães soteropolitanas. “Toda gestante 
tem, por lei, o direito de saber, com ante-

cedência, a maternidade onde seu filho vai 
nascer ou onde poderá pedir auxílio em 
caso de intercorrência pré-natal”, defende 
Aladilce Souza. Segundo ela, foi decisivo 
para a regulamentação da Lei Materni-
dade Certa o empenho da área técnica do 
setor de Saúde da Mulher da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) e do Colegiado 
de Maternidades da Secretaria Estadual 
da Saúde (Sesab), pois a eficácia do decre-
to depende dessa articulação entre Estado 
e Município. 

Atualmente existem cerca de 80 pro-
jetos de lei que tramitam no Congresso 
Nacional com a intenção de regulamentar 
os concursos públicos, mas não há ainda 
qualquer legislação unificada e federal 
para o assunto. 

No âmbito regional existem regras 
gerais para seleção de servidores apenas 
no Distrito Federal, Paraíba e Rio de Ja-
neiro. Crítica da ausência de uma legisla-
ção de âmbito nacional, a Associação Na-
cional de Proteção e Apoio aos Concursos 
(Anpac) criou um abaixo-assinado virtual 

em seu site, com a intenção de alertar o 
governo para a importância do tópico. A 
diretora-executiva denuncia que há ca-
sos em que concursos são anulados e que 
a taxa de inscrição não é devolvida aos 
candidatos. Ela alerta para o aumento da 
incidência de provas com gabaritos incor-
retos e plágios nos enunciados. Ela desta-
ca também o crescente número de fraudes 
nos concursos municipais. “Desde o Car-
naval, recebi mais de 100 e-mails com re-
clamações de cancelamento por suspeitas 
de fraudes em prefeituras”.

As inscrições estão abertas até o dia 20 
de março. Estão disponíveis nove vagas 
para o cargo de Promotor de Justiça Mi-
litar. A remuneração é de R$ 24.057,33. 
Para concorrer, é necessário bacharelado 

em Direito, e no mínimo três anos de exer-
cício de atividades jurídicas. As inscrições 
podem ser feitas no site do Ministério Pú-
blico Militar. Maiores informações www.
mpm.gov.br/mpm/servicos/11-cpjm 

As inscrições estão abertas até o dia 
21 de março. São seis vagas abertas para 
o cargo de Juiz do Trabalho substituto, 
com salário de R$ 22.854,46. Para fazer 
parte do certame é necessário o bachare-

lado em Direito e o exercício de ativida-
des jurídicas por pelo menos três anos. 
As inscrições podem ser feitas no site do 
TRT-8. Maiores informações www2.trt8.
jus.br/web/concursos/conteudo.aspx  

As inscrições ficam abertas até o dia 
15 de março. São 39 vagas disponíveis 
para o cargo de juiz substituto. A remu-
neração não foi informada. Para concor-
rer, é necessário ser formado em Direito 

e ter exercido pelo menos três anos de 
atividade jurídica. As inscrições podem 
ser feitas pelo site do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina. Maiores informações 
www.tjsc.jus.br

As inscrições estão abertas até o dia 18 
de março. São 10 vagas disponíveis para o 
cargo de promotor de Justiça, sendo uma 
reservada a candidatos com deficiência 
física. O salário é de R$ 20.626,15. Para 
concorrer, é necessário ser formado em 

Direito e ter exercido, pelo menos, três 
anos de atividade jurídica. As inscrições 
podem ser feitas no site do Centro de Se-
leção e Promoção de Eventos da Univer-
sidade de Brasília (Cespe/UNB). Maiores 
informações www.cespe.unb.br/ 

Nacional
Ministério Público Militar
Promotor de Justiça Militar

Região Norte
TRT da 8ª Região (Pará e Amapá) 

Juiz do Trabalho

Região Sul
Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina - Juiz substituto

Ministério Público do Estado de 
Rondônia Promotor de Justiça

CONCURSOS PELO BRASIL

Greve na Espanha

Criança na cadeia custa 
mais caro do que na escola

Imunidade parlamentar

Na Espanha, mais de 2 mil juízes 
e procuradores entraram em greve na 
quarta-feira (20/2) contra os planos de 
reforma do sistema judicial do ministro 
da Justiça, Ruiz Gallardon. A greve, que 
foi convocada por associações que se in-
surgem contra a “politização da Justiça 
e do Conselho Geral do Poder Judiciário 
(CGPJ)” e contra os “planos de reforma do 
sistema judicial do ministro da Justiça, 

Ruiz Gallardon”, teve impacto por toda a 
Espanha. Em conjunto com o Sindicato 
dos Magistrados do Ministério Público 
(SMMP), os Juízes para a Justiça reivin-
dicaram mais investimentos no setor da 
justiça, cortes nos impostos judiciais e a 
reforma do indulto, aproveitando para 
denunciar, ainda, os graves riscos que 
enfrenta o sistema judiciário espanhol. 
(Jornal português Diário de Notícias).

A Inglaterra manda as pessoas para 
a cadeia muito cedo. A partir dos 10 
anos, uma criança já pode ser julgada 
feito gente grande e ir parar atrás das 
grades. O sistema de punição dos me-
nores, no entanto, não tem se mostrado 
eficaz. Na semana passada, o governo 

divulgou um dado nada animador. Gas-
ta-se cinco vezes mais para manter uma 
criança atrás das grades do que mandá-
-la para uma escola particular. E mais: 
a cada 10 menores presos, sete cometem 
outro crime em menos de um ano depois 
de serem soltos.

A Comissão de Veneza tem uma nova 
missão. O grupo terá de escrever um guia 
de regras sobre a imunidade parlamen-
tar, que permite aos parlamentares falar 
o que quiserem sem serem processados 

por isso. O Conselho da Europa encarre-
gou a Comissão de elaborar um manual 
prático sobre as situações em que a imu-
nidade pode ser afastada e o político pode 
ter de responder por suas declarações.

DIREITO INTERNACIONAL

A Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) vem através de reso-
luções tentando organizar e regulamen-
tar a Lei 9656/98. Tais medidas visam 
ao aprimoramento e à garantia dos be-
neficiários a serviços eficientes e livres 
de abusos por parte das operadoras. 
Apesar de tardias, as resoluções têm em 
muito contribuído com os beneficiários 
que a cada dia obtém mais garantias de 
punição por descumprimento das deter-
minações legais, agora reguladas pelas 
normativas expedidas pela ANS.

Recentemente, trinta e sete operado-
ras foram punidas pela ANS que proibiu 
a venda de 268 planos de saúde. O moti-
vo: descumprimento dos prazos máximos 
para atendimento aos seus beneficiários.

Tal punição representou um avan-
ço significativo, se considerarmos que 
a lei reguladora dos planos de saúde 
é de 1998 e até hoje inúmeros são os 
problemas enfrentados pelos beneficiá-
rios, desde ausência de atendimento a 
aumentos absurdos das mensalidades 
pagas. Em especial, sobre os planos co-
letivos, os quais apresentam como base 
para a formação de seus preços o índice 
de sinistralidade – o que pode provocar 
reajustes muito altos.

Agora, a ANS pretende controlar os 
aumentos dos planos de saúde coletivos 
com o objetivo de definir um percentual 
único de reajuste para todos os planos ad-
ministrados por uma mesma empresa. O 
percentual a ser arbitrado pela ANS con-
sistirá no que se chama de pool de risco, 
que significa a diluição dos custos entre 
todos os clientes das operadoras. O objeti-
vo principal é garantir que as operadoras 
não surpreendam seus beneficiários com 
aumentos que chegam a 45%.

A nova regulamentação irá atingir 
principalmente os convênios com até 30 
pessoas de micro e pequenas empresas, 
“donas” da maioria dos contratos. Ou-
tra medida a ser implantada aos planos 

coletivos será a concessão do direito à 
portabilidade, ou seja, o usuário pode-
rá mudar para outra operadora que lhe 
ofereça serviços melhores, sem a carên-
cia para atendimento, eis que hoje esses 
planos são os únicos que ainda adotam 
este procedimento.

O que se espera com essas novas re-
soluções é alcançar, no setor privado de 
saúde, a máxima eficiência de um siste-
ma de saúde privado digno dos valores 
pagos pelos usuários, sem “sustos” no de-
correr do contrato, com aumentos que im-
possibilitem a manutenção do contrato.

Sem dúvida, a ANS vem provocando 
soluções para obrigar as operadoras a 
observarem os dispositivos legais e nor-
mativos. No entanto, os problemas não 
cessaram: o setor de saúde apresenta um 
sistema complexo, que depende de mui-
tos fatores simultâneos para funcionar: 
gestão de recursos, gestão de pessoas, 
cenário econômico e, aqui no Brasil, há 
uma grande dependência do funciona-
mento das estruturas ao cenário político.

Não se pode falar da saúde privada, 
sem referência à saúde pública. Com a 
migração das classes C e D para a saúde 
suplementar, esperava-se um esvazia-
mento dos serviços públicos – ainda não 
constatado. Sobram pacientes, faltam 
recursos. Sobram problemas, faltam so-
luções eficazes.

Só se pode, nesse momento, esperar 
que a sociedade continue a mostrar-se 
consciente de seus direitos e exercite 
a reivindicação por melhores serviços 
prestados – seja na esfera privada como 
na pública, porque, em ambos os casos, 
é ela quem paga.

Por Sandra Franco. 
Sócia-diretora da Sfranco Consultoria Jurídica em Direito 

Médico e da Saúde, do Vale do Paraíba (SP), especiali-
zada em Direito Médico e da Saúde, membro efetivo da 

Comissão de Direito da Saúde e Responsabilidade Médico- 
Hospitalar da OAB/SP e Presidente da Academia Brasileira de 
Direito Médico e da Saúde (ABDMS). São Paulo – São Paulo.

E-mail: drasandra@sfranconsultoria.com.br

Email: drasandra@sfranconsultoria.com.br

Planos de saúde:
sobram problemas, faltam 
soluções eficazes

ARTIGO



As pequenas e médias empresas (PMEs) 
são extremamente importantes para o de-
senvolvimento da economia em qualquer 
país. No Brasil, segundo dados do IBGE, 
elas representam 20% do PIB, são respon-
sáveis por 60% dos 94 milhões de empregos 
e constituem 99% dos seis milhões de esta-
belecimentos formais existentes no país.

Com uma participação tão ativa no 
mercado brasileiro, o correto seria que o 
Governo Federal realizasse algumas alte-
rações nas leis trabalhistas, com o objetivo 
de possibilitar maior crescimento, maior 
empregabilidade e mais segurança, tanto 
para os empregados quanto para os peque-
nos empresários.

 Com a omissão do Estado, os Tribunais 
Superiores vem adotando este raciocínio de 
forma mais evidente. Exemplo foi o julga-
mento da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) 4033, no Superior Tribunal 
Federal (STF), julgada improcedente, pro-
posta pela Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC) contra o dispositivo da Lei 
Complementar 123/2006, que isentou das 
contribuições sociais – especialmente a con-
tribuição sindical patronal – as microem-
presas e empresas de pequeno porte optan-
tes pelo Simples Nacional - Supersimples.

O parágrafo 3º, do artigo 13, da Lei 
Complementar 123/2006, origem da con-
trovérsia, prevê que as empresas optantes 
pelo Supersimples fiquem “dispensadas do 
pagamento das demais contribuições insti-
tuídas pela União, inclusive as contribui-
ções para as entidades privadas de serviço 
social e de formação profissional vinculadas 
ao sistema sindical, de que trata o artigo 
240 da Constituição Federal, e demais en-
tidades de serviço social autônomo” – o que 

alcançaria a contribuição sindical patronal.
 Para a CNC, a isenção violaria o artigo 

150, II, da Constituição Federal, que garan-
te tratamento isonômico entre contribuintes 
em situação equivalente. No entanto, os mi-
nistros do STF consideraram que não havia 
violação constitucional, pois a própria Cons-
tituição, em seu artigo 179, determina que 
a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios dispensarão às microempresas e 
às empresas de pequeno porte “tratamento 
jurídico diferenciado, visando a incentivá-
-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciá-
rias e creditícias, ou pela eliminação ou re-
dução destas por meio de lei”.

 Nesta linha, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), em junho deste ano, isen-
tou de contribuição sindical uma empresa 
paranaense inscrita no Simples, por aplicar 
o entendimento consolidado no STF, tendo 
o Ministro José Roberto Freire Pimenta ci-
tado diversos precedentes recentes da Pri-
meira, Terceira, Sexta e Oitava Turmas no 
mesmo sentido, imputando a improcedência 
da ação interposta pelo sindicato patronal.

 Esta é uma parcela da evolução do pen-
samento que os nossos Tribunais Superio-
res, seja trabalhista, seja o STF, tem deci-
dido em favor das PMEs.

Caso a empresa se enquadre como pe-
quena ou média e esteja pelo Simples, é im-
portante consultar um advogado e se reves-
tir de todos os aparatos legais para deixar 
de pagar a contribuição sindical.
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Meu vizinho está com o aparta-
mento dele em reforma há mais de 
dois meses. O problema é que, como 
ele trabalhar durante a semana, os 
pedreiros só fazem o serviço nos sá-
bados, domingos e feriados. O pior: 
começa sábado de manhã e invadin-
do a madrugada. Além disso, eles 
ouvem música em volume alto. Já 
conversamos com ele, mas ele não 
está nem aí. O que devo fazer para 
solucionar? Rita Lima.

Rita Lima, aconselho a dar uma ana-
lisada na Convenção e/ou Regimento 
Interno do seu condomínio, porque os 
horários permitidos para a execução de 
obra em apartamentos, devem constar 
nestes dois instrumentos reguladores 
da convivência condominial, e  normal-
mente seguem os horários comerciais: 
de segunda a sexta-feira das 8 as 12h 
e das 14 as 18h e sábado das 8 as 12h. 
Contudo, se não for este o caso, a pró-
pria legislação municipal impede o ba-
rulho excessivo em determinados ho-
rários do dia, baseado na lei de crimes 
ambientais. 

Neste sentido, importante destacar, 
inclusive, que é vedado aos condôminos 
prejudicar o sossego e a salubridade dos 
demais. Assim o condomínio através do 
sindico deve notificar o condômino infra-
tor e, em caso ele não cumpra as normas, 
cessando a continuidade da reformas 
em horários inapropriados, aplicar-se-á 
multa. Se, mesmo notificado e multado, 
o mesmo continuar a infringir as normas 
de convivência, procure um advogado 
especializado em Direito Condominial 
para acioná-lo judicialmente buscando 
o provimento jurisdicional no sentido de 
condená-lo a se abster de praticar o ato, 
qual seja, a execução de obras em horá-
rios incompatíveis com as regras da Con-

venção e Regimento Interno.

Comprei um apartamento com 
direito a uma vaga na garagem do 
edifício, contudo sou uma senhora 
de idade avançada e não pretendo 
comprar carro. Posso alugar ou ven-
dê-la para meu sobrinho que mora 
em outro prédio? Maria Conceição.

Maria, até a entrada em vigor da 
Lei Federal 12.607, no mês de abril de 
2012, que alterou o art. 1.331 do Có-
digo Civil, era permitido um morador 
alugar ou vender sua vaga de garagem 
para estranho a massa de condôminos, 
bastando oferecer primeiro aos próprios 
moradores - o que poderia ocorrem em 
assembleia ou com o simples informati-
vo no quadro de avisos do condomínio. 
Porém, com a modificação implementa-
da pela lei, o condômino somente poderá 
alugar ou vender sua vaga a estranhos, 
se a Convenção assim permitir. Ou seja, 
a partir desta data, as garagens só po-
dem ser alugadas ou vendidas  quan-
do existir  previsão  expressa na Con-
venção. Caso não exista autorização, a 
Convenção poderá será modificada pela 
aprovação em assembleia de dois terços 
dos condôminos.

Então convém a senhora consultar a 
Convenção Condominial de seu edifício.

É importante também que fique cla-
ro que a lei – que visa oferecer mais 
segurança aos prédios residenciais e 
comerciais reduzindo a circulação de es-
tranho - não veda a locação das vagas e 
alienação para outros condôminos, pelo 
contrário, esta passa a ser a única opção 
do morador ter uma vaga a mais. Além 
disso, a mudança vale para proprietá-
rios de apartamentos, escritórios, salas, 
lojas e sobrelojas, com exceção para os 
edifícios garagens.

Consulta de Direito
Condominial

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Condominial para Dr. Vercil Ro-
drigues, encaminhar para os E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br,  jornalocompasso@
gmail.com e vercil5@hotmail.com

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduando em Direito Público e Privado; Membro-Idealiza-
dor-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA) e autor do livro “Breves Análises Jurídicas” (Direitos Editora). 

Itabuna – Bahia.

Por Crislaine Vanilza Simões Motta. 
Advogada trabalhista, sócia e coordenadora da Área 

Trabalhista da Innocenti Advogados Associados. São Paulo 
– São Paulo.

Contribuição sindical e a
necessidade de diferenciar as 
pequenas e médias empresas

Email: crislaine.simoes@innocenti.com.br 

Direito do Trabalho
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“É preciso que os homens bons respeitem a leis más, 
para que os homens maus respeitem as leis boas”. 
Sócrates

“A verdadeira igualdade consiste em aquinhoar desi-
gualmente seres desiguais”. 
Ruy Barbosa

“A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça a justiça 
por toda a parte”. 
Martin Luther King Jr.

A lei nº 8.666/93, artigo 38, informa 
no seu parágrafo único que: As minutas 
de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajus-
tes devem ser previamente examina-
das e aprovadas por assessoria jurídi-
ca da Administração. Este dispositivo 
legal demonstra a importância da as-
sessoria jurídica junto a administração 
pública e em particular aos processos 
de licitação no intuito de garantir que 
os procedimentos legais elencados no 
ramo do direito administrativo sejam 
efetivamente observados.

O procedimento de compra através 
de licitação obedece duas fases distin-
tas interligadas que se complementam 
e por isso não podem ser desvinculadas 
uma da outra. Podemos denominar a 
primeira fase de “INTERNA” e como 
o próprio nome demonstra é a prepa-
ração administrativa interna para que 
o edital seja disponibilizado aos possí-
veis licitantes.

Nesta fase, temos o processo ad-
ministrativo propriamente dito, onde 
é apontado pela unidade requisitante 
a necessidade de adquirir um bem ou 
serviço e efetuado o levantamento mer-
cadológico prévio, pois a lei 8.666/93 
preconiza que para efetivação de uma 
compra o órgão público deve efetuar co-
tações prévias no intuito de estabelecer 
o preço médio de mercado assim como, 
nesta fase o órgão licitante deve de-
monstrar através do setor contábil que 
existe a disponibilidade e reserva orça-
mentária para efetivação da compra. Só 
após colhidas estas informações é que o 
gestor decide pela abertura ou não do 
processo de licitação, isso é o que cha-
mamos de processo administrativo.

A segunda fase da licitação é o que 
denominamos de “FASE EXTERNA”, 
inicia-se logo após análise e parecer 
do setor jurídico acerca das minutas 
referente ao procedimento de compra 
adotado. Após parecer jurídico o aviso 
da licitação é vinculado nos meios de 
comunicação oficiais de acordo com as 
exigências contidas no art. 21 da Lei nº 
8.666/93. Ao contrário do que se imagi-
na, a licitação não tem seu início com 
o aviso vinculado nos meios de comu-
nicação, nesse sentido é significativa a 
advertência de que antes da vincula-
ção do aviso temos a fase interna que 
corresponde à preparação documental, 

pesquisa mercadológica, disponibilida-
de orçamentária, pareceres jurídicos e 
por fim a autorização do gestor públi-
co, elementos essenciais a um procedi-
mento licitatório jurídica e administra-
tivamente legal.

Tendo em vista toda a fase inicial, 
denominada de “FASE INTERNA”, 
percebe-se como o papel do setor jurídi-
co é de fundamental importância na ob-
tenção de um procedimento de licitação 
amparado pelos requisitos legais. Cabe 
ao setor jurídico analisar previamente 
os elementos documentais da fase in-
terna, identificar falhas e irregularida-
des estabelecendo assim, processos de 
licitações que venham a cumprir o que 
estabelece o art. 3º da Lei nº 8.666/93, 
“garantir o princípio constitucional da 
isonomia com o intuito de que o órgão 
público obtenha a proposta mais van-
tajosa para a Administração sendo as-
sim a licitação processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoali-
dade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administra-
tiva, da vinculação ao instrumento con-
vocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos”.

O princípio básico que referenda 
um procedimento de licitação é a ne-
cessidade de adquirir bens ou servi-
ços que viabilizem o atendimento das 
necessidades básicas da população, no 
campo da educação, saúde, segurança 
e infra-estrutura. Assim sendo, o pro-
cedimento de licitação nada mais é do 
que um procedimento de compra ou 
contratação efetuado com recursos pú-
blicos e que deve seguir a procedimen-
tos adotados pela Lei nº 8.666/93 e pela 
Lei 10.520/02 (lei do pregão). 

Neste campo em particular, o papel 
do jurista é conceber através da legisla-
ção e jurisprudências pertinentes, sub-
sídios, análises e pareceres que efetivem 
processos de licitação enquadrados nos 
procedimentos codificados na norma ju-
rídica do direito administrativo, não po-
dendo a assessoria jurídica ausentar-se 
da sua opinião técnica-jurídica quando 
identificar elementos que contrapõem 
ou se desvinculam dos princípios esta-
belecidos no art. 3º da lei nº 8.666/93.

Por Alexandro Portela Soares. 
Estudante de Direito e Ciências Sociais. Itabuna - Bahia

Sim. No Brasil, pelo menos dois livros 
biográficos tiveram, suas respectivas pu-
blicações proibidas, o que constituem fa-
tos de todos sabido: a mais conhecida é, 
a do cantor e compositor popular, Rober-
to Carlos e a oura a biografia do escritor 
Guimarães Rosa, destacado em nossa bi-
bliografia pelo imenso valor de sua obra, 
de leitura indispensável a qualquer que 
deseja conhecer a literatura brasileira.

Em se tratando de duas personagens 
altamente destacadas da nossa cultura, 
parece-nos perfeitamente natural que o 
seu público admirador queira conhecer 
as suas vidas, como conseguiram chegar 
às admiráveis posições, que os transfor-
maram em ícones em suas respectivas 
atividades intelectuais. 

Sucedeu, todavia, que ambas as bio-
grafias, foram “cassadas”, isto é, tiveram 
as suas publicações, proibidas a pedido 
dos biografados ou de suas famílias, 
através de decisões judiciais.

Em publicações recentes de jornais 
do Sul do País, voltou-se à discussão, em 
derredor, do tema, envolvendo entrevis-
tas concedidas por profissionais especia-
lizados, e, dessas entrevistas, conclui-se 
que a intervenção judicial que impede a 
publicação dessas obras biográficas, são 
consideradas como prévia censura, em-
prestando ao fato um viés de natureza 
política, uma censura prévia privada, 
diz um ilustre entrevistado, que acon-
selha os interessados nas publicações, a 
lutarem pelo acolhimento de sua inter-
pretação pelo Supremo Tribunal Fede-
ral-STF.

Ainda o insigne entrevistado cita 
o art. 20 do Código Civil, que proíbe o 
uso de produção intelectual, a imagem 
de uma pessoa ou fatos de sua vida, sem 
sua autorização, desde que se destinem 
a fins comerciais, tal como ocorre com a 
venda dos livros biográficos.

Nesse passo, convém que venha 
a toma o art. 5º inciso X, do art. 5º da 
Constituição Federal, segundo o qual 

“são invioláveis a intimidade, a vida pri-
vada, a honra e a imagem das pessoas.” 
Ora, é evidente que para escrever uma 
biografia, ou não será uma verdadeira 
biografia, se a intimidade do biografado 
não for alcançada, atingida, enfim, mas 
este comportamento inconstitucional, 
maltrata disposição constitucional ex-
pressa.

Destarte, o Tribunal Constitucional, 
o Supremo Tribunal Federal, não pode 
suprir a vontade do biografado, ferindo-
-lhe a própria vontade, que está apoiada, 
na lei e na Constituição para autorizar a 
publicação de fatos de sua vida pessoal e 
íntima, o que na verdade, representa a 
própria vida do biografado ou de biogra-
fia não se tratará.

E, prevê a legislação específica que 
a violação a esses direitos personalíssi-
mos, além da proibição da publicação da 
biografia não autorizada, ainda respon-
derá por prejuízos morais e materiais 
decorrentes do ato de divulgação 

Em assim sendo e em conclusão, di-
vergimos frontalmente dos ilustrados 
professores cariocas que consideram 
ser possível obter do STF, a autorização 
para publicação de uma biografia não 
autorizada, 

E mais ainda o fazemos porque a en-
trevista em causa afirma que a legisla-
ção se refere a pessoas desconhecidas e 
não a pessoas renomadas. Nenhuma ra-
zão é encontrada aí. Até porque a quem 
interessaria a publicação e a leitura da 
biografia de um, desconhecido?

A fama poderia até surgir, mas de-
pois da divulgação biográfica, nunca an-
tes e por fim, ainda firme na Constitui-
ção, ninguém pode ser obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa a não 
ser que a lei o assegure ou determine. 

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Sócio da 

Brito Cunha Advogados, Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 
Fone: + 55 (71) 3453 6500 – Salvador – Ba

E-mail: apsita@hotmail.com E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Direito  Administrativo Contexto Jurídico

Um alerta aos novos
gestores: O papel jurídico 
no procedimento licitatório

“Biografia precisa 
de autorização?”

Lei Kandir
O plenário do Senado aprovou nesta 

quarta-feira (20/2) o texto da Medida Pro-
visória 585/2012, que destina R$ 1,95 bi-
lhão a estados e municípios exportadores 
para compensar as perdas de arrecada-
ção decorrentes da Lei Kandir. Segundo o 
texto da MP, os estados exportadores que 
mais receberam recursos por meio da me-

dida foram Minas Gerais (24,8%), Mato 
Grosso (12,1%) e Pará (10%). O Distrito 
Federal não receberá recursos este ano. 
O rateio dessas verbas é definido pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), órgão que reúne os secretá-
rios estaduais da Fazenda de todo o País. 
(Agência Estado).



1. Baixar a Constituição em 
áudio, para ouvir durante sua 
leitura - Para a professora Licínia 
Rossi, do cursinho LFG, ouvir o tex-
to da Constituição ao mesmo tempo 
em que ele é lido ajuda em sua me-
morização. E é algo simples de fa-
zer. Basta acessar o site da Câmara 
dos Deputados e baixar o áudio na 
íntegra ou em partes.

2. Quantidade não é qualida-
de - Segundo Licínia, estudar ho-
ras a fio, sem descanso, sem foco e 
sem planejamento em nada ajuda 
na fixação do conteúdo. Ela ensina 
a seus alunos uma técnica que con-
siste em marcar no relógio o limite 
de uma hora e ler, durante o perío-
do, um ou mais tópicos escolhidos 
para o estudo, reservando os dez 
minutos finais para que a leitura 
seja recapitulada em voz alta, à 
maneira de uma aula.

3. Planejar os estudos - “O 
ideal é que o plano de estudo tenha 
uma certa diversificação de maté-
rias ao longo do dia para que não 

fique maçante”, afirma o professor 
João Aguirre, do cursinho LFG. 
“Mas a diversificação não pode ser 
muito grande, se não você acaba 
não estudando nada. Tem que fa-
zer com proporcionalidade”, alerta 
ele. Para o professor, a parte fun-
damental do estudo está na for-
matação do plano, segundo duas 
principais diretrizes: quantas ho-
ras o aluno se propõe a estudar, e 
quanto tempo há até o concurso. 
“A partir daí eu consigo organizar 

os estudos. Se o prazo for menor, 
eu tenho que dar um foco para as 
matérias com um peso maior na 
prova”, sugere.

4. Saber por que as alternati-
vas erradas estão erradas –  “Eu 
acho muito válido estudar por meio 
de provas anteriores, por ques-
tões, mas desde que o aluno saiba 
porque cada uma das alternativas 
está certa ou está errada”, subli-
nha Licínia. Para ela, não adianta 
nada achar a resposta certa com 
uma fundamentação errada. “Mui-
tas vezes o concurseiro vai por eli-
minação. Mas não necessariamen-
te isso significa que ele sabe tudo, 
nem que está preparado”, afirma 
a professora. “Se ele não souber o 
porquê das respostas estarem erra-
das, ele não vai ter o conhecimen-
to completo”, continua Licínia, que 
sugere estudar com ajuda de livros 
com exercícios resolvidos. “O ideal 
é saber qual o erro, qual é a pega-
dinha, qual tá errada. Isso é muito 
produtivo”, garante ela.

19 - Não te esqueças. Jovem advogado, de que 
o profissional, no contato estreito como cliente 
precisa revestir-se de grande paciência, tolerân-
cia, compreensão, a ponto de muitas vezes assu-
mir também o papel de assistente social.

20 - Deves ter sempre presente que, na prá-
tica, 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 tri-
bunais ao interpretá-la e aplicá-la.

21 - A petição inicial, por sua decisiva impor-
tância fática e jurídica, deve ser uma peça cuida-
dosa, bem pensada e fundamentada, elaborada 
em termos claros, concisos, em qualquer lingua-
gem simples, escorreita e objetiva.

22 - Nunca deixes para o último dia do prazo 
a elaboração do recurso, contestação ou qualquer 
peça processual importante, como sói acontecer 
com advogados muito atarefados ou pouco res-
ponsáveis, porque grande é o risco de apresenta-
ção de um trabalho deficiente, imperfeito, incom-
pleto, como tudo o que é feito de afogadilho.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim
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Prezado Vercil Rodrigues, 
agradeço a sua generosidade 
em disponibilizar no site www.
jornaldireitos.com.br 100% do 
conteúdo do jornal Direitos sem 
custos para o leitor, fato inédito 
nos jornais baiano. Sem contar, é 
claro, a qualidade encontrada em 
suas páginas.

Sílvia Kruchevisky. Bachare-
landa em Direito. Teixeira de Freitas 
– Bahia.

Senhor editor do Direitos, parabenizo-o pela qualidade deste 
jornal. E especialmente o caderno, que começa sempre com uma 
entrevista. O Direitos é uma forma de matar saudades de minha 
região. 

Fernando Carlos da Silva. Poeta e Comerciante. Salvador - Bahia.

Parabenizamos a equipe do Direitos pela oportunidade de ter acesso 
a um jornal de tamanha qualidade. E parabenizo também pela entrevis-
ta (Direitos edição nº 48) com advogado Josevandro Nascimento – pre-
sidente eleito da Academia de Letras de Ilhéus, o homem tá vindo com 
tudo.

Riane Lima. Contadora. Ilhéus – Bahia.

Quatro dicas para obter 
êxitos em concursos

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

Fones:

3613-5363

3211-5363

3041-1818

8838-1818

1- Actio Ad Aestimatoria/Quant Monoris = 
Ação estimatória (= de avaliação)//(Ação) de 
quanto menor preço. Ação de abatimento 
de preço ou indenização por delitos da coisa 
perdida.

2- Ad negotia = Para negócios
3- Ad negotia = Para negócios
4- Ad tempus = De modo temporário
5- Animus Lucrandi = Animus de lucrar
6- Animus Manendi = Intenção de fixar 

residência definitiva
7- Animus Narrandi = Intenção de narrar
8- Brevitatis Causa = Por motivo de brevidade
9- Custus Legis = O guardião da lei
10- De Lege Lata = Da lei criada
11- Dollus Bonus = Dolo bom
12- Exceptio = Exceção
13- Ex Tunca = Retroage. Desde entãp
14- Ex Nunc = Que não retorage
15- In Specie =Em espécie

MARKETING JURÍDICO

DICAS DE CONCURSOS

Marketing jurídico tem muito espaço para crescer
Uma pesquisa da Lexis Nexis Martindale-Hub-

bell apontou que um terço dos escritórios de advo-
cacia do Brasil e México possui um ou mais profis-
sionais da área de marketing em seus quadros. A 
análise foi feita em parceira com a Gonçalves e Gon-
çalves Marketing Jurídico que entrevistou mais de 
130 escritórios, sendo 109 brasileiros e 29 mexicanos. 
Mais de 70% dos escritórios consideram o setor im-
portante para o negócio. Apesar do balanço positivo, 
a coautora do estudo e especialista em comunicação 
e marketing para escritórios de advocacia empresa-
rial, Alessandra Machado Gonçalves, afirma que os 
escritórios ainda estão engatinhando no assunto. “A 
América latina ainda está distante do ideal se com-
pararmos com Estados Unidos e Europa. Mas o Bra-
sil é o mais avançado no assunto da região”, diz.

Publicidade X Marketing - Para Alessandra 
Gonçalves, a distância entre a América Latina e os 
países desenvolvidos pode estar principalmente na 

falta de conhecimento sobre o assunto. “Marketing 
não é publicidade”, ressalta. No Brasil, a OAB é rigo-
rosa e não permite qualquer tipo de publicidade, mas 
a consultora afirma que o marketing possui outras 
ferramentas para ajudar os escritórios a alcançar 
seus objetivos. Elaboração de material informativo, 
formas de melhorar o network e o cuidado com o 
cliente são algumas das ações que podem ser desen-
volvidas de forma sistematizada.

Resultado mensurável - De acordo com a consulto-
ra, escritórios de qualquer porte podem contratar um 
profissional de marketing. Porém, destaca, o princi-
pal problema é a falta de orçamento específico para 
o setor. “O profissional de marketing ideal deve ser 
proativo, mas às vezes, enfrenta dificuldades de colo-
car o plano estratégico em prática por problemas no 
orçamento. Os sócios vetam os projetos”, afirma. “As-
sim como a administração legal dá retorno financeiro, 
o marketing também pode ser contabilizado”, finaliza.
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Conhecedor das inúmeras dúvidas 
que os segurados da Previdência Social 
têm relação aos seus direitos, esta ma-
téria tem o objetivo levar aos cidadãos 
conhecimentos sobre os benefícios pre-
videnciários.

O sistema previdenciário brasileiro é 
regido pela Lei nº. 8.213, de 24 de Julho 
de 1991, e seu Decreto nº. 3.048, de 06 
de Maio de 1999, que proporciona aos 
seus segurados prestações que podem 
ocorre na forma de benefícios e serviços.

O artigo 1º, da Lei nº. 8.213/91 dispõe 
que: “A Previdência Social, mediante 
contribuição, tem por fim assegurar aos 
seus beneficiários meios indispensáveis 
de manutenção, por motivo de incapa-
cidade, desemprego involuntário, idade 
avançada, tempo de serviço, encargos 
familiares e prisão ou morte daqueles 
de quem dependiam economicamente”.

Os beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social classificam-se em 
segurados e dependentes. São segura-
dos obrigatórios as seguintes pessoas 
físicas: o empregado, o empregado do-
méstico, o contribuinte individual, o 
trabalhador avulso, e o segurado espe-
cial. E como dependentes: o cônjuge, a 
companheira, o companheiro e o filho 

não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um) anos ou invá-
lido ou que tenha deficiência intelectual 
ou mental que o torne absolutamente 
incapaz, assim declarado judicialmente.

Quanto aos segurados a Previdência 
Social concede os seguintes benefícios: 
Aposentadoria por Tempo de Contribui-
ção; Aposentadoria por Idade; Aposenta-
doria Especial; Aposentadoria por Inva-
lidez; Auxílio-Doença; Auxílio-Acidente; 
Salário Maternidade; e Salário Família. 
Para os dependentes do segurado, os 
seguintes benefícios: Pensão por Morte; 
e Auxílio-Reclusão. É comum tanto aos 
segurados e seus dependentes, o benefí-
cio de Reabilitação Profissional.

A finalidade da Previdência Social é 
proteger e oferecer segurança aos tra-
balhadores segurados e seus dependen-
tes em momentos importantes de suas 
vidas. Essa matéria tem como objetivo, 
descrever cada um dos benefícios previ-
denciários disponibilizados pelo Regime 
Geral de Previdência Social.

Para facilitar compreensão sobre o 
tema, o estudo dos benefícios previdenci-
ários será desenvolvido em alguns capí-
tulos. Começando pelo benefício de Apo-
sentadoria por Tempo de Contribuição.

Benefícios 
previdenciários

Direito Previdenciário
marcosconrado653@hotmail.com

A Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de 
Dezembro de 1998, extinguiu a Aposentado-
ria por Tempo de Serviço, acabando com a 
possibilidade fictícia de tempo de serviço, e 
criou a Aposentadoria por Tempo de Contri-
buição, benefício que pode ser concedido ao 
trabalhador segurado da Previdência Social 
de forma integral e proporcional. 

A aposentadoria de forma integral é um 
benefício devido a todos os segurados da Previ-
dência Social, com exceção do segurado especial 
que não contribua como contribuinte individu-
al, que tiver realizado 35 (trinta e cinco) anos 
de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos 
de contribuição, se mulher, ou seja, tem como 
requisitos o tempo de contribuição e a carência.

A aposentadoria de com renda mensal 
proporcional, é concedida ao trabalhador 
segurado da Previdência Social, desde que 
cumpridos os seguintes requisitos: a) idade 
de 53 (cinqüenta e três) anos para o homem 
e 48 (quarenta e oito) anos para a mulher; b) 
tempo de contribuição mínima de 30 (trinta) 
anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de 
contribuição, se mulher; c) um período adicio-
nal de contribuição equivalente a 48% (qua-
renta e oito por cento) do tempo que, em 16 
de Dezembro de 1998, faltava para atingir o 
tempo de contribuição integral.

A perda de qualidade de segurado não 
será considerada para concessão desse tipo 
de benefício previdenciário, entretanto, é exi-
gido o requisito carência nos termos da Lei 
nº. 10.666, de 08 de Maio de 2003, que esta-
belece que os segurados inscritos na Previ-
dência Social a partir de 25 de Julho de 1999 
o cumprimento de pelo menos 180 (cento e 
oitenta) contribuições mensais, não existindo 
esta exigência para os segurados inscritos no 

sistema antes dessa data.
A Renda Mensal da Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição integral correspon-
de ao Salário de Benefício multiplicado pelo 
fator previdenciário, e a Renda Mensal da 
aposentadoria proporcional para mulher con-
sistirá de 70% (setenta por cento) do Salário 
de Benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de ser-
viço, mais 6% (seis por cento) para cada novo 
ano completo de atividade, até o máximo de 
100% (cem por cento) do Salário de Benefício 
aos 30 (trinta) anos de serviço, e para o ho-
mem, 70% (setenta por cento) do Salário de 
Benefício aos 30 (trinta) anos de serviço, mais 
6% (seis por cento) para cada ano completo 
de atividade, até o máximo de 100% (cem por 
cento) do Salário de Benefício aos 35 (trinta e 
cinco) anos de serviço.

Com as regras que temos em vigência, enten-
do que no momento é o benefício mais prejudi-
cial para o segurado que preenche os requisitos 
para este tipo de aposentadoria, pela aplicação 
do fator previdenciária para o cálculo da Renda 
Mensal, que dependendo de alguns elementos, 
como idade, expectativa de vida e tempo de con-
tribuição, poderá reduzir em até 30% (trinta por 
cento) a renda do segurado.

No próximo capítulo estaremos abordan-
do o benefício de Aposentadoria por Idade, 
que dependendo de alguns elementos, poderá 
ser um benefício mais vantajoso que a Apo-
sentadoria por Tempo de Contribuição.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado. Especialista em Advocacia Previdenciária, As-
sessor Jurídico do Sindicato dos Aposentados e Pensio-
nistas do Estado da Bahia, Diretor-fundador da Conrado 
Advocacia e Membro da Academia de Letras Jurídicas do 

Sul da Bahia (ALJUSBA). Itabuna – Bahia.
E-mail: marcosconrado653@hotmail.com

Aposentadoria por tempo de contribuição


