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O que Ernest Hemingway repre-
senta não só para a literatura norte-
-americana do século 20, mas tam-
bém universal?

Hélio Pólvora - Hemingway perten-
ceu à lost generation (geração perdida), 
definição cunhada por Gertrude Stein, 
musa em Paris de um grupo de escrito-
res que, no interregno de duas guerras 
mundiais,  esvaziaram a crença em va-
lores considerados absolutos ou  eternos. 
Tinha temperamento sombrio de herói 
trágico: o pai, o médico  Clarence Hemin-
gway, que lhe dera o primeiro rifle e o en-
sinara a caçar,  suicidou-se. O escritor, já 
idoso e dominado pelas limitações da ve-
lhice, indignas de um sportsman, enfiou 
na boca os dois canos de uma espingarda 
de matar elefante - disparou. Além disso, 
apreciava a vida livre e rústica (raw life), 
e sentia a natureza em declínio.  Sua fic-
ção é a de um descrente, um nihilista que 
busca a aventura como contrapartida ao 
tédio de um mundo já banalizado. Depois 
dele, e paralelamente com Franz Kakfa, 
a boa literatura reflete uma sensação de 
perda e busca de identidade.  

Que tipo de inovação ou renova-
ção estilistica / linguística ele trouxe?

Hélio Pólvora - Ele foi o corifeu dos 
que procuram a palavra exata, sem ador-
no - a palavra capaz de resumir situações 
e temperamentos. Escreveu com simplici-
dade - mas uma simplicidade enganosa, 
produto de despojamento e depuração. Fez 
literatura superior,  na medida em que, 
em vez de descrever ações e sentimentos 
de personagens, deixou-os transparecer 
no que eles diziam e, sobretudo, no que fa-
ziam, namaneiracomo reagiam à vida.

Para o senhor, Hemingway é mais 
cultuado pela literatura em si ou 
pela personalidade forte, já que fazia 
o tipo macho aventureiro, em oposi-
ção aos europeus mais sensíveis e de 
modos mais delicados?

Hélio Pólvora - Por ambas as face-
tas. Mas creio que cultivou mais a raw 
life, pela necessidade de ser e criar he-
róis másculos numa sociedade de fracos e 
medíocres. Ademais, o fato de arriscar-se 
era uma forma disfarçada de arreliar a 
morte, ou talvez de apressá-la. Mas em-
bora passe a ideia de ficcionista duro, 
avesso ao sentimentalismo, acreditava, 
no fundo,  que os sinos tangem por todos 
nós, conforme a epígrafe de John Donne 
em Por Quem os Sinos Dobram, romance 

sobre a Guerra Civil Espanhola. 

As traduções brasileiras fazem 
jus à obra? O senhor tem alguma ob-
servação nesse sentido?

Hélio Pólvora - Gosto das tradu-
ções de  Breno da Silveira e de algumas 
mais recentes. Eu próprio traduzi The 
Nick Adams Stories (As Aventuras de 
Nick Adams), contos ambientados nas 
florwstas de Michigan, sobre o seu alter 
ego Nick à procura das próprias trilhas 
existenciais, sobre a guerra, sobre o des-
consolado retorno do soldado e o eterno 
(e prazeroso, naturalmente) conflito ho-
mem-mulher.  Traduzi também The Good 
Lion, uma história infantil. Admiro He-

minway mais como contista (As Neves de 
Kilimanjaro,  Os Assassinos,  O Velho e o 
Mar,  Agora eu Me Deito, O Último Lugar 
Bom, Colinas Como Elefantes Brancos, 
O Fim de Algo, A Vida Curta e Feliz de 
Francis Macomber, dentre outros).  Dos 
seus romances, prefiro O Sol Também se 
Levanta.

No início da carreira, Hemingway 
era um romancista mais ligado em te-
mas sanguíneos, digamos assim, como 
guerras, touradas, assassinatos. Em 
sua fase mais tardia, me parece que 
ficou mais contemplativo e ligado em 
pequenos dramas solitários e familia-
res. O senhor prefere o Hemingway 
mais novo ou mais velho?

Hélio Pólvora - Ele é um só. Nas 
suas relações com as mulheres, me pare-
ce um asceta, apesar de reincidente. Isso, 
e mais o empenho de se mostrar macho e 
corajoso,  como se desafiado, além do cul-
to aos toureiros espanhóis,  levantaram a 
suspeita de tendência homossexual. Não 
discuto essas coisas, Hemingway teve o 
infortúnio de buscar o paraíso edênico 
no momento em que se argui no mundo 
inteiro a civilização criada pelo homem e 
que contra este se volta. O sonho de He-
mingway por uma vida mais natural faz 
parte do “sonho americano”  e dos sonhos 
de homens e mulheres dos nossos dias.

Qual é a sua história com o autor? 
Quando ele entrou no seu gosto pessoal? 
Ele representa uma influência para o se-
nhor enquanto escritor?

Hélio Pólvora - Em comum com ele te-
nho a origem rural, o desprezo à vida en-
latada. Procuro também, na escrita ficcio-
nal, ser conciso e contundente. E só. Sou 
caçador e pescador de mentira. Detesto 
touradas. Travei contato com o ficcionis-
mo de Ernest Hemingway no conto The 
Killers, nos romances The Sun Also Rises 
e A Farewell to Arms, Mais tarde, visitei 
as duas casas de sua infância e adoles-
cência, a poucos quilômetros de Chicago. 
O tema de “O Velho e o Mar” é retomado, 
de certa forma,  em uma novela minha,  
O Rei dos Surubins, com a diferença de 
que, no meu caso, se trata de um pesca-
dor índio, há uma personagem feminina, 
há referências bíblicas  e o velho, antes de 
morrer, solta o peixe mítico, com o qual 
dialogava nos enleios da velhice.

Entrevista concedida a Chico Castro 
Jr. para  www.atarde.com.br 
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Nessa entrevista o escritor e membro das academias de Letras 
de Ilhéus (ALI) e da Bahia (ALB), o grapiuna Hélio Pólvora, fala 
sobre a importância da obra de Ernest de Hemingway, de quem é 
o tradutor, para a literatura universal.

Ernest Miller Hemingway nasceu em Oak Park, 21 de Julho 
1899 e morreu em  Ketchum, 2 de Julho 1961) foi um escritor norte-
-americano, que também trabalhou como correspondente de guerra 
em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola e a experiência inspi-
rou uma de suas maiores obras, Por Quem os Sinos Dobram. 

“Ele escreveu com simplicidade 
- mas uma simplicidade 
enganosa, produto de 
despojamento e depuração”

Entrevista com o escritor e tradutor grapiuna 
Hélio Pólvora sobre a importância Hemingway
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CONCURSOS JURÍDICOS

Entra em vigor 
a nova tabelado

Imposto de Renda

Projeto inclui 
crime passional

entre os hediondos
Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que in-

clui os crimes passionais na lista de crimes hediondos aqueles 
que não podem ser objeto de anistia ou fiança e cuja pena deve 
ser cumprida em regime fechado.

TRT-2 abre
vagas para juiz 
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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 3383

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, Telefone (73) 3212 4962

Morre ex-presidente
da OAB, Ophir Filgueiras Cavalcante

Morreu na quinta-feira (2/1) o ex-
-presidente do Conselho Federal da 
OAB Ophir Filgueiras Cavalcante. 
Desde dezembro ele estava interna-
do em um hospital particular em São 
Paulo. O advogado presidiu a OAB de 
1989 a 1991 e a seccional paraense en-
tre 1983 e 1987.

A morte de Ophir Filgueiras foi 

comunicada pela OAB, que divulgou 
nota de pesar. O presidente nacio-
nal da entidade, Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho, lamentou a morte 
e decretou luto oficial por cinco dias 
em homenagem aos serviços pres-
tados por Cavalcante à sociedade 
e à OAB. “Ophir foi um homem re-
publicano integro e extremamente 

dedicado às causas coletivas”, disse 
Furtado Coêlho.

O velório do ex-presidente será 
em Belém, no Palácio Lauro Sodré, 
antigo Palácio dos Governadores. 
O horário ainda será divulgado. O 
governador do Pará, Simão Jatene, 
decretou luto oficial de três dias. 
(Ascom da OAB).

8º Dica 
É desaconselhável o advogado iniciar a profis-

são dedicando-se a especialidade em qualquer ramo 
do direito, porque tal implica óbice ao bom desem-
penho de seu ofício e dificuldade na formação de 
clientela. Não que a especialização, tendência uni-
versal de todas as profissões, não seja necessárias, 
imprescindível. Se exercício, contudo, pressupõe 
perícia, aperfeiçoamento técnico, eficiência, experi-
ência, reputação, que só se conquista com o tempo.

9º Dica 
A especialização, que, em regra, constitui a cul-

minância da carreira, é geralmente adquirida numa 
segunda ou última etapa da profissão. Ele há de ser 
antecedida de uma base multidisciplinar, teórica 
e prática, haurida em outros ramos da disciplina, 
abrangentes de variadas atividades judiciais.

10º Dica 
Na vida, nossos atos e a materialização de nos-

sa vocação e sonhos estão condicionados por fatores 
materiais e econômicos. Muitas e muitas vezes, na 
profissão não fazemos o que desejamos. Somos es-
cravos de nossas necessidades materiais. Por isso 
mesmo, sem arbítrio e sem liberdade para opções 
ou escolhas.

11º Dica 
Inadmissível é que, sob especiosa alegação de 

amplo direito de defesa e de que ninguém é obri-
gado a autoincriminar, o profissional instrua patro-
cinado a distorcer fatos, mude a versão realmente 
ocorrida, como o que confunde e desserve à Justiça 
e comete infrações éticas. 

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

Garagem em condomínio é um 
tema campeão em polêmica e re-
clamações. Seja qual for a situação 
da garagem, é certo que ela provo-
ca discussões em edifícios. E desde 
abril de 2012 entrou em vigor a Lei 
Federal 12.607/12, que proíbe a ven-
da ou o aluguel de vagas de garagem 
a não moradores.

A nova lei alterou a redação do 
artigo 1.331, do Código Civil, que 
permitia a comercialização das va-
gas se a convenção do condomínio 
não determinasse o contrário. Des-
de abril do ano passado (2012), as 
garagens só podem ser alugadas ou 
vendidas  quando existir  previsão  
expressa na convenção. Caso não 
existe autorização expressa, a con-
venção poderá será modificada pela 

aprovação em assembleia de dois 
terços dos condôminos.

A mudança vale para proprie-
tários de apartamentos, escritórios, 
salas, lojas e sobrelojas, com exceção 
para os edifícios garagens.

Até a entrada em vigor da refe-
rida lei, era permitido um morador 
alugar a sua vaga de garagem para 
estranho, bastando oferecer pri-
meiro aos próprios moradores — o 
que poderia ocorrem em assem-
bleia ou com o simples informativo 
no quadro de avisos do condomí-
nio. Porém, com a modificação im-
plementada pela lei, o condômino 
somente poderá alugar sua vaga 
a estranhos se a convenção assim 
permitir.

É importante que fique claro que 

a lei não veda a locação das vagas 
para outros condôminos, pelo con-
trário, esta passa a ser a única op-
ção do morador que tem uma vaga 
a mais.

Lembrando que prédios gara-
gens e condomínios com garagens 
com matrículas separadas, são uni-
dades autônomas e podem ser ne-
gociadas da mesma forma que as 
unidades imobiliárias.  O objetivo 
principal da nova lei é oferecer mais 
segurança aos prédios residenciais e 
comerciais, reduzindo a circulação 
de estranhos.

Por Rodrigo Karpat.
É advogado especialista em Direito Imobiliário e 

sócio do escritório Karpat Sociedade de Advogados. 
São Paulo – São Paulo.

E-mail: rodrigo@karpat.adv.br 

Regras para alugar garagem 
dão segurança a condomínio

Direito
Imobiliário

rodrigo@karpat.adv.br 
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1- Ab Irato = Movido pela cólera;
2- Ad Mensuram = Conforme medida, venda estipulada de acordo com o 

peso e a medida.
3- Animus Aemulandi = Intenção de Imitar.
4- Animus Dolandi = Intenção de Imitar.
5- Autorictas = Autorização.
6- Bonii Mores = Bons costumes.
7- Consuus = Cúmplice.
8- Custus Legis = Guardião da lei.
9- Do Ut Dês = Dou se deres.
10- De Cuius (De cujus) = Falecido.
11- Exceptio Veritatis = Exceção da verdade.
12- Ex Boa Fide = De boa fé.
13- Fumus Boni Iuris = Fumaça do bom direito.
14- Gratia Argumentadi = Apenas pelo favor de argumentar.
15- Moto Próprio = Por iniciativa Própria.

Em 12.11.2013 foi publicada a MP 627, 
que promove profundas alterações na legis-
lação tributária. Dentre elas, destacamos 
em artigo anterior os principais aspectos 
das novidades perpetradas em relação à 
tributação dos lucros das empresas mul-
tinacionais brasileiras originados no exte-
rior por controladas e coligadas (artigos 72 
a 91, que contemplam as disposições gerais 
e o novo regime jurídico).

Cabe lembrar que são elas: a) o diferi-
mento opcional do imposto incidente sobre 
o resultado das controladas localizadas em 
países de tributação normal (20%), b) a 
consolidação opcional até 2017 das rendas 
ativas próprias de controladas em países 
com tributação normal e acordo para a tro-
ca de informações tributárias ou tratados 
para evitar a dupla tributação, c) a siste-
matização do uso dos prejuízos fiscais e dos 
impostos pagos no exterior, d) a ampliação 
do conceito de controle societário para fins 
tributários, por equiparação, através da no-
ção de pessoas vinculadas, alcançando em 
especial o controle indireto, e) a introdução 
do conceito de renda ativa própria (aborda-
gem transacional) a par do aprimoramento 
dos conceitos de país de tributação favore-
cida e regime fiscal privilegiado através da 
noção de subtributação (abordagem juris-
dicional), e f) a tributação da pessoa física 
e pessoas vinculadas, isolada ou conjun-
tamente, controladoras de investimentos 
em paraíso fiscal (em sentido lato) ou sem 
transparência fiscal.

Nesse artigo focaremos as possíveis 
oportunidades relacionadas às mudanças 
perpetradas pela MP 627, com especial 
ênfase na sistemática de tributação dos lu-
cros no exterior.

Permanecem na nova legislação diver-
sas questões a serem suscitadas perante o 
Poder Judiciário em prol das pessoas ju-
rídicas e/ou físicas atingidas. Dentre elas, 
cabe destacar, em caráter meramente 
exemplificativo:
a) a tributação imediata da controladora 

brasileira independente da possibilida-
de da opção pelo diferimento em cinco 

anos, pode ser inquinada de inconsti-
tucionalidade em países de tributação 
normal;

b) a competência exclusiva em relação a 
controladas em países com os quais o 
Brasil tenha firmado tratado para evi-
tar a dupla tributação da renda e a eva-
são fiscal;

c) a tributação das rendas passivas supe-
riores a 20% nas coligadas localizadas 
em países com tributação normal (ADI 
2.588);

d) a tributação imediata na pessoa física 
brasileira sobre lucros da controlada no 
exterior pode ser inquinada de inconsti-
tucionalidade com base na jurisprudên-
cia consolidada pelo próprio STF;

e) as desistências de processos pode violar 
acesso à Justiça;

f) a personificação de filiais e sucursais ou 
controladas no exterior, para fins tribu-
tários;

g) o aumento de capital da coligada como 
critério da disponibilização de resulta-
dos, atraindo a tributação do lucro no 
exterior, com base em orientação juris-
prudencial do STF; e

h) o questionamento da regra do art. 74 
da MP nº 2.158-35/01 em relação ao 
ano de 2013.
Reiteramos a nossa recomendação da 

semana passada, no sentido de que é im-
portante que as empresas que têm parte 
de suas atividades internacionalizadas 
acompanhem - e tentem mesmo influir - 
nos próximos passos (processo legislativo 
de conversão da MP em lei e regulamenta-
ções necessárias à execução das mudanças 
perpetradas). Além disso, acrescentamos 
que cabe também atentar para as possíveis 
oportunidades relacionadas à nova siste-
mática de tributação dos lucros das contro-
ladas e coligadas no exterior.

Por Fábio Martins de Andrade,
Advogado, doutor em Direito Público pela UERJ 

e autor da obra “Modulação em Matéria Tributária: O 
argumento pragmático ou consequencialista de cunho 

econômico e as decisões do STF”. São Paulo – S.P.

MP 627 e possíveis 
oportunidades relacionadas
 à tributação de lucros no exterior

Direito Tributário
fandrade@andrade.adv.br e fandrade@andrade.adv.br 
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Senhor editor, parabenizo a 
equipe do Jornal Direitos pela qua-
lidade do mesmo. Bonito layout, 
excelente diagramação e conteúdo 
de alto nível. Parabéns e continue 
assim.

 
Fernando Leite, Professor 

Universitário. Ilhéus – Bahia.

Prezado Vercil Rodrigues, o jornal Direi-
tos está igual a determinados vinhos, ou seja, 
cada vez melhor. Que bom que podemos con-
tar com um jornal dessa qualidade. A notícia 
com a qualidade ideal. 

Luciana Menezes,  Empresária. Camacã.

Parabenizo a editoria do jornal Direitos 
(Edição 58) pela excelente entrevista com o 
competente jornalista Ramiro Aquino e que 
tem feito um excelente trabalho frente a 
ABI-Regional Sul. Vocês sempre nos presen-
teiam boas entrevista.
Carleane Lins,  Universitária. Itabuna – BA.

Desonerações
O governo vai deixar de arreca-

dar, em 2014, R$ 323,17 bilhões com 
desonerações tributárias e subsídios. 
É mais do que a verba destinada aos 
ministérios da Educação e da Saúde 
somados, que terão disponíveis R$ 

192,74 bilhões no ano que vem. A 
conta é dos economistas Érica Diniz 
e José Roberto Afonso, do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (Ibre/FGV). Nste ano, 
o montante chegou a R$ 274 bilhões. 

Tramita na Câmara dos Deputados 
um Projeto de Lei que acaba com o re-
curso de revista ao Tribunal Superior 
do Trabalho quando a decisão de pri-
meiro grau estiver em desacordo com 
a posição de outro tribunal de primeira 
instância sobre mesmo dispositivo ou 
lei federal. A proposta altera a Consoli-
dação das Leis do Trabalho.

Para o autor da proposta, deputado 
Carlos Bezerra, do PMDB-MT) (foto), 
em um país com as dimensões do Bra-
sil, “não há porque pretender que em 
todos os rincões uma determinada nor-
ma tenha de ser entendida e utilizada 
de maneira uniforme”.

Na avaliação do parlamentar, “é 
natural e salutar que existam interpre-
tações diferentes acerca de um mesmo 
preceito legal, desde que elas estejam 
minimamente conformes à letra ou ao 

espírito do comando jurídico que se al-
meja aplicar”.

Com a alteração, será possível re-
correr à instância superior somente 
quando a decisão de primeira instância 
der ao mesmo dispositivo de lei federal 
interpretação diferente da posição ado-
tada pela Seção de Dissídios Individu-
ais do TST ou de Súmula de Jurispru-
dência Uniforme dessa corte.

Em caráter conclusivo, a propos-
ta será analisada pelas comissões de 
Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (inclusive quanto ao mé-
rito). Na primeira comissão, o relator, 
deputado Laercio Oliveira (PR-SE), já 
apresentou parecer pela rejeição do 
texto, mas o relatório ainda aguarda 
votação.

(Agência Câmara).

Projeto altera recurso de
revista na Justiça do Trabalho

“O convidado é melhor juiz de uma refeição que o cozinheiro”

“A base da sociedade é a justiça; o julgamento constitui a ordem da 
sociedade: ora o julgamento é a aplicação da justiça”.

“O rei que possuir a justiça não precisa de coragem”.

“Os juízes decidem com base em suas próprias satisfações e ouvem 
com parcialidade, rendendo-se aos contendores em vez de julgá-los”.

Aristóteles 



A partir de 22 de fevereiro come-
çam a serem emitidos os passaportes 
para cachorros, gatos e furões – o Mi-
nistério da Agricultura ainda não sou-
be informar se eles mesmos o farão ou 
se ficará a cargo da Polícia Federal. Os 
documentos poderão ter, inclusive, foto 
dos bichos.

Para obtê-los, é preciso apresentar 
um atestado de saúde e a carteira de va-

cinação, e, antes do embarque, o tutor do 
animal deverá solicitar a um médico vete-
rinário que registre as informações sani-
tárias no documento, como dados de vaci-
nação, tratamentos, exames laboratoriais 
e análises exigidas pelo país de destino.

Não terá digitalização da pata. O 
animal receberá um microchip para ser 
identificado, método que já é utilizado e 
exigido pelos países da União Europeia.
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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

Animais domésticos podem viajar 
com passaporte a partir de fevereiro

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.

PROMOÇÃO

RAPIDINHA 

2 
 

HORAS



Tramita na Câmara dos Deputados 
um projeto de lei que inclui os crimes 
passionais na lista de crimes hediondos 
aqueles que não podem ser objeto de 
anistia ou fiança e cuja pena deve ser 
cumprida em regime fechado.

A proposta (PL 5242/13), de autoria 
do deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ), de-
fine o crime passional como o cometido 
por amor, ciúme, ódio, emoção, vingan-
ça, inveja ou paixão, decorrente de rup-
tura da relação afetiva, traição ou qual-
quer outra provocação.

O autor lembra que, até recente-
mente, a classificação de um homicídio 
como crime passional era considerado 
excludente de criminalidade ou servia 
de condição atenuante para a fixação da 
pena.

Segundo ele, no Brasil ocorrem cer-
ca de dez homicídios por motivos passio-
nais por dia, em sua maioria de mulhe-
res assassinadas por homens por causa 
da ruptura da relação e denúncia de 
maus tratos.

Atualmente, o Judiciário tem con-
siderado os crimes passionais como ho-
micídio privilegiado assim considerado 
aquele praticado sob emoção violenta ou 
desespero. Essa classificação é uma cau-
sa especial de diminuição de pena.

O projeto de Bolsonaro altera a Lei 
dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) e 
garante mais rigor na punição dos rimes 
passionais.

A proposta será analisada pela Co-
missão de Constituição e Cidadania e 
pelo Plenário (Agência Câmara).
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Direito do Consumidor
01. Em relação ao instituto da des-

consideração da personalidade 
jurídica, o CDC

adotou a seguinte teoria:

a) Teoria maior
b) Teoria menor
c) Teoria menor mitigada
d) Teoria maior mitigada
e) Teoria maior estrita

02. Sobre a oferta, assinale a alterna-
tiva CORRETA:

a) Os fabricantes e importadores deve-
rão assegurar a oferta de componen-
tes e peças de reposição enquanto não 
cessar a fabricação ou importação do 
produto.

b) Toda informação ou publicidade, 
suficientemente precisa, veiculada 
por qualquer forma ou meio de co-
municação com relação a produtos 
e serviços oferecidos ou apresenta-
dos, obriga o fornecedor que a fizer 
veicular ou dela se utilizar, porém, 
não integra o contrato que vier a ser 
celebrado.

c) Cessadas a produção ou importação, 
a oferta deverá ser mantida pelo pra-
zo mínimo de 3 anos.

d) É proibida a publicidade de bens e 
serviços por telefone, ainda que a 
chamada não onere o consumidor, 
uma vez que seu estado natural é o 
de não contratar.

e) O fornecedor do produto ou serviço é 
subsidiariamente responsável pelos 
atos de seus prepostos ou represen-
tantes autônomos.

03. São práticas consideradas abu-
sivas pelo Código de Defesa do 
Consumidor, EXCETO:

a) Enviar ou entregar ao consumidor, 
sem solicitação prévia, qualquer pro-
duto, ou fornecer qualquer serviço.

b) Elevar, ainda que justificadamente, o 
preço de produtos ou serviços

c) Colocar, no mercado de consumo, 
qualquer produto ou serviço em de-
sacordo com as normas expedidas 
pelos órgãos oficiais competentes 
ou, se normas específicas não exis-
tirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ou outra en-
tidade credenciada pelo Conselho 
Nacional de Metrologia, Normali-
zação e Qualidade Industrial (Con-
metro).

d) Executar serviços sem a prévia ela-
boração de orçamento e autorização 
expressa do consumidor, ressalvadas 
as decorrentes de práticas anteriores 
entre as partes

e) Deixar de estipular prazo para o cum-
primento de sua obrigação ou deixar 
a fixação de seu termo inicial a seu 
exclusivo critério.

04. Sobre os contratos de adesão, é 
CORRETO afirmar:

a) Os contratos de adesão escritos se-
rão redigidos em termos claros e com 
caracteres ostensivos e legíveis, cujo 
tamanho da fonte não será inferior 
ao corpo dez, de modo a facilitar sua 

compreensão pelo consumidor.
b) Caso o consumidor e o fornecedor in-

siram uma nova cláusula no formulá-
rio, estará desfigurada a natureza de 
adesão do contrato.

c) As cláusulas que implicarem limita-
ção de direito do consumidor deverão 
ser redigidas com destaque, permi-
tindo sua imediata e fácil compreen-
são.

d) É vedado ao fornecedor inserir no 
contrato cláusulas que limitem direi-
tos do consumidor.

e) Nos contratos de adesão não é admi-
tida cláusula resolutória.

05. São legitimados para a defesa co-
letiva do consumidor em juízo, 
EXCETO:

a) a União, os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal.

b) O Ministério Público
c) As entidades e órgãos da Administra-

ção Pública, direta ou indireta, ainda 
que sem personalidade jurídica, espe-
cificamente destinados à defesa dos 
interesses e direitos protegidos pelo 
CDC.

d) As associações legalmente constituí-
das há pelo menos um ano, indepen-
dentemente de incluir entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses 
e direitos protegidos pelo CDC

e) As associações que, embora legal-
mente constituídas há menos de um 
ano, demonstrem a existência de ma-
nifesto interesse social evidenciado 
pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurí-
dico a ser protegido.

06. Assinale a alternativa CORRETA. 
No que se refere às ações coleti-
vas de que trata o Código de De-
fesa do consumidor, a sentença 
fará coisa julgada:

a) Erga omnes, em qualquer caso.
b) Erga omnes, exceto se o pedido for 

julgado improcedente por insufici-
ência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar 
outra ação, com idêntico fundamento 
valendo-se de nova prova, na hipóte-
se de se tratar de interesses ou direi-
tos coletivos.

c) Ultra partes, mas limitadamente ao 
grupo, categoria ou classe, salvo im-
procedência por insuficiência de pro-
vas, nos termos do inciso anterior, 
quando se tratar da hipótese de inte-
resses ou direitos individuais homo-
gêneos.

d) Ultra partes, apenas no caso de pro-
cedência do pedido, para beneficiar 
todas as vítimas e seus sucessores, 
na hipótese de interesses ou direitos 
individuais homogêneos.

e) Erga omnes, exceto se o pedido for 
julgado improcedente por insufici-
ência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar 
outra ação, com idêntico fundamento 
valendo-se de nova prova, na hipóte-
se de se tratar de interesses ou direi-
tos difusos.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013.  1-C; 2- E; 3- D E 4- F; F; V E V.  
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Projeto inclui crime passional 
entre os hediondos

O advogado que
não queria mentir!

O advogado com seus 12 filhos não 
conseguia alugar uma casa para mo-
rar, pois os proprietários sabiam que 
a criançada destruiria o imóvel. Advo-
gado não pode mentir! Assim, ele não 
poderia dizer que não tinha filhos...

Desesperado, pois o prazo de sua 
mudança se esgotava, certa manhã 
pediu à esposa que fosse passear no 
cemitério com seus 11 filhos. Pegou o 
que sobrou e foi à imobiliária.

Quando o corretor perguntou-lhe 
quantos filhos tinha, respondeu sem 
demorar — 12!

— Mas onde estão os outros?!
Eis que o advogado respondeu:
— Estão no cemitério, junto com a 

mãe deles.
E conseguiu alugar a casa... sem 

mentir!
*Moral: Não é preciso mentir se 

souber escolher as palavras certas.

Qualidade reconhecida
A Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
escolheu Emilio Peluso Neder Meyer 
como autor da melhor tese de douto-
rado de Direito de 2013. A tese que 
garantiu o título a Emilio Meyer rece-
beu o título de Responsabilização por 
graves violações de direitos humanos 

na ditadura de 1964-1985: a necessá-
ria superação da decisão do Supremo 
Tribunal Federal na ADPF n° 153/DF 
pelo Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. Aluno do programa de pós-
-graduação em Direito da UFMG, ele 
foi orientado na produção da tese por 
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira.



DIReITO 
InTeRnACIOnAl

A força psicológica da comunicação não pode 
ser ignorada, evidenciada o desvio de sua finali-
dade na publicidade, com a utilização de mensa-
gens ocultas, ou mesmo por ser uma publicidade 
enganosa e/ou abusiva, nos termos do artigo 37 
do CDC,  não podemos nos contentar apenas com 
a imposição de indenização e a retirada da publi-
cidade de veiculação.

Dever-se assim, buscar anular ou contraba-
lançar os efeitos ruidosos da publicidade ilícita, 
utilizando-se para tanto a imposição de contra-
propaganda, nos termos dos artigos 56, XII e 60, 
78, II, todos do Código de Defesa do Consumidor.

A imposição da contrapropaganda é medida 
que se impõe de forma judicial ou administrati-
va, como meio de efetiva prevenção e reparação 
dos danos dos consumidores, nos termos do in-
ciso VI do artigo 6º da lei consumeirista, por tal 
razão não se trata de medida para denegrir a 
imagem do fornecedor ou de seu produto, mas 
sim apagar – ou pelo menos tentar – os refle-
xos negativos no comportamento do consumidor 
criados pela publicidade veiculada, por tal razão 
não se trata de contra publicidade.

Sendo sanção a ser imposta ao fornecedor 
possui duas funções que devem ser perseguidas: 
a função corretiva, de forma a corrigir o desvio 
cometido na publicidade antijurídica e a função 
preventiva, para evitar a ocorrência de danos 
decorrentes da publicidade e para que não haja 
mais a utilização de mensagens ocultas.

Para a realização da contrapropaganda, 
deverá no caso concreto analisar a publicidade 
antijurídica veiculada para poder determinar os 

fatores de influência da publicidade nos consu-
midores, para a aferição da mais adequada san-
ção, de forma a tornar justa e eficaz.

Sem dúvida, no mínimo a contrapropaganda 
deverá ser veiculada no mesmo tempo, espaço e 
local em que foram veiculadas as publicidades, 
presumindo-se dessa forma que o alcance aos 
consumidores atingidos pela publicidade anti-
jurídica, contudo, dependendo do tipo de lesão, 
não poderá haver limites para a veiculação da 
contrapropaganda.

Interessante sobre esse aspecto analisar a 
importância da atuação do Ministério Público 
com vistas a firmar compromissos de ajustamen-
to de conduta para que imponha ao fornecedor 
a contrapropaganda de formas diferenciadas, 
obrigando-o a ter atitudes de valorização dos 
bens jurídicos que foram lesados pela incidência 
da publicidade antijurídica.

Difícil assim, a estipulação de critérios ob-
jetivos para a imposição da contrapropaganda, 
cujo objetivo maior sempre será a reparação 
do mal causado, tomando-se o cuidado de não 
transformar a contrapropaganda em uma publi-
cidade a favor do fornecedor.

De qualquer forma, evidencia-se que o juiz 
não está preso a nenhuma formalidade para a 
determinação da realização da contrapropagan-
da, sempre pautados nos objetivos de reparação 
dos ilícitos cometidos, e a manutenção dos valo-
res lesados.
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Donos da bola
Já chegou ao mercado o 

livro“Direito Aplicado à Gestão 
do Esporte”, que tem como auto-
res os advogados Cristiano Caús 
e Marcelo Góes. Lançada pela 
Trevisan Editora, a obra reúne 
material atualizado, sem jargões 
acadêmicos e com linguagem de 

fácil entendimento. Voltado espe-
cialmente a advogados, jornalis-
tas, gestores, dirigentes, atletas, 
agentes e patrocinadores, o livro 
serve como um guia dos principais 
assuntos que permeiam o Direito 
Desportivo, e também abarca te-
mas e normas internacionais.

A venda legal de maconha 
para fins recreativos está per-
mitida no estado do Colorado, 
nos EUA, desde o dia 1º. O 
consumo é liberado para maio-
res de 21 anos, que podem 
comprar cerca de 30 gramas 
da erva. Visitantes podem ad-
quirir apenas um quarto des-
sa medida, e o produto tem de 
ser consumido no próprio esta-
do. No ano passado, Colorado 
e Washington tornaram-se os 

primeiros estados do país a le-
galizar pequenas quantidades 
da droga para uso recreativo, 
e regulamentá-la da mesma 
maneira que o álcool. 

A juíza da Suprema Cor-
te do EUA Sonia Sotomayor 
bloqueou, na noite de 31 de 
dezembro parte da lei que 
reforma o sistema de saúde 
americano. A juíza suspendeu 
a cláusula do chamado Oba-
macare que forçava algumas 
organizações ligadas a gru-
pos religiosos a oferecer, para 
seus funcionários, seguros de 

saúde com cobertura para mé-
todos anticoncepcionais, sob o 
risco de serem multadas. A de-
cisão é mais uma derrota para 
o programa de Obama, que 
entrou em vigor ontem. Ape-
sar de não afetar o centro da 
proposta, o bloqueio afeta um 
ponto polêmico e simbólico na 
ação que é a principal bandei-
ra do presidente democrata. 

Maconha legalizada

Obamacare

A contrapropaganda
nas relações de consumo

ARTIGO
georgios.alexandridis@gmail.com 

O leitor Henrico Lins envia 
pergunta: Professor José Ma-
ria da Costa, desembargador 
aposentado é desembargador 
ou ex-desembargador? Aposen-
tado, ele continua desembarga-
dor, tanto é que recebe aposen-
tadoria. Os ‘ex’ são os demitidos 
ou exonerados, que não rece-
bem salário. Estou certo?”

1) Um leitor indaga de 
modo direto: desembargador 
aposentado é desembargador 
ou ex-desembargador?

2) Ora, por um lado, os tí-
tulos de juiz, desembargador 
e outros constituem prerroga-
tivas de seu adquirente; por 
outro lado, a vitaliciedade, em 
determinada extensão e no 
que concerne a determinados 
direitos, transcende os limites 
da aposentadoria. E só esses 
argumentos já bastariam para 
solucionar a indagação.

3) Adicionalmente, porém, 
uma consulta ao Regimento 
Interno do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo 
corrobora com facilidade o 
raciocínio: “Ao aposentar-se, 
o desembargador conservará 
o título e as honras do cargo, 
salvo se o Órgão Especial deci-
dir em contrário, pelo voto de 
dois terços de seus integran-
tes, em razão de condenação 
por crime doloso” (RITJSP, 
art. 141). Os outros tribunais 
têm disposições similares em 
seus regimentos internos.

4) Assim, pode-se solucio-
nar a consulta do seguinte 
modo: de alguém que se apo-
sentou em segunda instância 
num Tribunal de Justiça Es-
tadual pode-se dizer que é a) 
um desembargador ou b) um 
desembargador aposentado; 
jamais, porém, c) um ex-de-
sembargador.

Desembargador 
aposentado é 

Ex-desembargador?
Por Georgios Alexandridis. 

Advogado, especialista em Direito do Consumidor.
São Paulo – São Paulo.

O filho e herdeiro de Renato Russo, Giuliano 
Manfredini, e a Legião Urbana Produções Artís-
ticas recuperaram o endereço na internet com o 
nome do cantor e compositor “renatorusso.com”. 
Segundo eles, o endereço havia sido indevida-
mente registrado pela administradora de domí-
nios norte-americana Epik.com Private Registra-
tion. A decisão foi do Centro de Arbitragem da 
Organização Mundial de Propriedade Intelectu-
al, que decide disputas por nomes de domínio de 
internet. 

A política que rege o uso de domínio na in-
ternet determina que aqueles que têm o direito 
perante a marca pode reclamar caso exista um 
nome idêntico ou muito parecido ao produto ou 
serviço. Ainda, prevê que o domínio registrado 
não pode ser usado com má-fé. No caso, a produ-
tora e o filho têm os direitos perante a marca de 
nome Renato Russo em sua totalidade. Sendo as-
sim, o centro de arbitragem entendeu que apenas 
adicionar à marca o sufixo “.com” não é suficiente 
para que a empresa use o nome, já que este per-
manece idêntico.

O filho do músico e a produtora — fundada 
em 1997, um ano depois da morte de Renato Rus-
so, para gerenciar as atividades e ativos relacio-
nadas com a banda — alegaram que a empresa 
norte-americana não tem registro da marca Re-
nato Russo no Instituto Nacional de Proprieda-
de Industrial (INPI). Além disso, afirmaram que 
o domínio estava sendo utilizado pela empresa 
americana para divulgar links para download 
ilegal de músicas, inclusive da Legião Urbana, 
bem como anúncios de venda do nome de domí-

nio Renatorusso.com. Eles disseram que o pri-
meiro registro da marca Renato Russo foi obtido 
em 1987, enquanto o nome de domínio registrado 
pela empresa americana foi em dezembro 2012. 

Segundo a advogada Fernanda Beser do 
Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, 
representante do filho de Renato Russo e da pro-
dutora, o uso do domínio poderia induzir tercei-
ros a erro. “A empresa Legião Urbana Produções 
Artísticas tem o registro para a marca Renato 
Russo e o Giuliano tem o direito de zelar pela 
imagem e nome de seu pai. Houve má-fé no re-
gistro e uso do nome de domínio, já que o cantor é 
mundialmente famoso, e a empresa que efetuou o 
registro certamente se aproveitou de sua fama”, 
afirmou. A empresa americana não respondeu às 
alegações.

O entendimento foi acolhido no Centro de 
Arbitragem da Organização Mundial de Pro-
priedade Intelectual. Segundo a decisão, a em-
presa americana usou a marca Renato Russo 
para atrair os interessados pela banda a clicar 
no link disponibilizado no site e assim lucrar 
com a confusão criada. E isso, prova a má-fé da 
administradora. A entidade considerou o regis-
tro do domínio ilegal e determinou que este fos-
se transferido para o filho do músico e para a 
produtora. 

DECISÕES

Filho de Renato Russo 
vence disputa por
domínio na internet



Direito
Imobiliário

Por Vercil Rodrigues.
Vercil Rodrigues, Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. 
Membro-Idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e autor do livro: “Breves Análises Jurídicas” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia. (73) 9134 5375, 8852 2006 e 3613 2545
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1 - Estou prestes a comprar 
uma casa e o sobre a mesma paira 
uma dúvida se o terreno é próprio 
ou aforado e o proprietário fica se 
esquivando de me dar uma respos-
ta objetiva ou apresentar a escri-
tura.  Como posso resolver essa 
situação se o imóvel me interessa? 
Lindóia Santos.

Lindóia, uma coisa que possa gente 
sabe – e que na maioria das vezes só 
descobre na hora de fechar negócio – é 
que diversos imóveis na Bahia, estão 
sujeitos à cobrança de taxa extras di-
tas “patrimoniais”, esse é. É o chamado 
laudêmio – além de foro ou ocupação-. 
Pagamento relativo a domicílios locali-
zados em áreas da marinha (União) ou, 
originariamente, pertencentes a congre-
gações religiosas e ou físicas (famílias).

Em termos gerais, o laudêmio é 
pago somente quando da troca da titu-
laridade do bem (venda) e corresponde 
a 5% do valor venal deste, se em ter-
reno da União. Se em área particular 
(urbano), 2,5%.

Já a taxa de ocupação, considerada 
como de “manutenção”, é paga todos os 
anos, e corresponde a 2% sobre o valor 
do imóvel. Enquanto a taxa de foro e 
0,6 (também anual).

Convém esclarecer que laudêmio 
não é tributo, mas sim, uma “contra-
prestação” pecuniária instituída pela 
coroa portuguesa quando as terras do 
Brasil pertenciam a Portugal.

Ao promover a colonização (1500 
– 1822) de nosso país, as terras eram 
distribuídas a quem quisesse ocupá-las 
para a produção de alimentos, e seus do-
natários, eram conhecidos como foreiros. 
Ou seja, tinham a titularidade dos imó-
veis, mas pagavam uma taxa – laudêmio 
– sempre que desfaziam da propriedade.

Para quem vai comprar um imó-
vel para investir ou morar, a dica e no 
momento em que for conhecer o imó-

vel, perguntar se o mesmo pertence à 
União ou a Igreja. Além disso, deverá 
conferir através da certidão de ônus do 
imóvel, emitida pelo cartório de regis-
tro, a situação do domicílio.

Teoricamente uma obrigação do 
vendedor (proprietário), os valores, co-
mumente, terminam no “colo” de quem 
está comprando a unidade.

A lei diz que quem paga o laudêmio 
é o vendedor, mas a taxa sempre recain-
do sobre quem está comprando. O foro 
anual ninguém paga regularmente. 
Deixa para quitar quando vai sem des-
fazer (vender), junto com o laudêmio.

O ideal e correto para quem vai com-
prar um imóvel é certificar da existên-
cia ou do aforamento, sugere-se verifi-
car a matricula do domicilio junto ao 
cartório do registro dos imóveis compe-
tente. Tratando-se de terrenos da Mari-
nha, deve-se ainda buscar tal informa-
ção junto à Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU). Entretanto, em regra, o 
cartório de títulos e documentos exerce 
essa fiscalização antes de lavrar a escri-
tura, exigindo a comprovação de quita-
ção do foro e laudêmio. Além disso, ficar 
atento aos valores cobrados, como por 
exemplo, com relação aos bens da União 
(áreas de Marinha), próximas ao mar), 
é fixado o foro anual de  0,6% sobre o 
valor do domínio pleno do imóvel, que 
é atualizado anualmente pela União. 
O laudêmio é de 5% sobre o valor atu-
alizado do domínio pleno da União e 
das benfeitorias nele construídas. Com 
relação aos casos de aforamento civis 
(particulares), o laudêmio é de 2,5% do 
valor da operação, se não houver outro 
valor fixado no título do aforamento. O 
foro, por sua vez (anual), deve ser fixa-
do no ato do aforamento. É importante 
lembrar que, diferentemente do Impos-
to de Transmissão Intervivos (ITIV), 
que é pago pelo comprador, o laudêmio 
deve ser pago pelo vendedor (atual pro-
prietário) do imóvel.

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Condominial para 
Dr. Vercil Rodrigues, encaminhar para os E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br,  

jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com

COnSUlTA COnDOMInIAl
Brasília A nova tabela de Impos-

to de Renda da Pessoa Física entra 
em vigor amanhã (1º). Será corrigida 
em 4,5% na última correção automá-
tica. A tabela vinha sendo corrigida 
em 4,5% desde 2007 e a previsão era 
acabar com o uso do percentual em 
2010. Entretanto, no início de 2011, 
por meio da Medida Provisória 528, 
o governo resolveu aplicar o mesmo 
percentual até 2014.

As deduções do imposto serão fei-
tas nos salários pagos em 2014, mas 
valem para a declaração de Impos-
to de Renda de 2015. Na declaração 
que será feita no próximo ano será 
usada a tabela de 2013.

De acordo com a tabela da Re-
ceita Federal, estará isento do im-
posto quem ganhar até R$ 1.787,77, 
por mês. A alíquota de 7,5% valerá 
para quem ganha entre R$ 1.787,78 
e R$ 2.679,29. De R$ 2.679,30 a R$ 
3.572,43, a alíquota é 15%. A alíquo-

ta de 22,5% vai incidir nos salários 
de R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81. E a 
alíquota de 27,5% é para quem ga-
nha acima de R$ 4.463,81 por mês.

O Sindicato Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal tem 
alertado sobre a defasagem entre 
a tabela do Imposto de Renda Pes-
soa Física e a inflação. A defasagem 
deve fechar o ano em 60%. Segundo 
o sindicato, várias pessoas que eram 
isentas, por causa da renda baixa, 
passaram a pagar o imposto.

Enquanto a correção da tabela 
é 4,5%, a inflação, medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo, este ano, deve ficar 
em 5,73%. Para 2014, a projeção é 
5,98%, de acordo com pesquisa do 
Banco Central. A correção da tabe-
la em 4,5% foi definida porque o go-
verno estabeleceu o percentual como 
meta para a inflação anual. (Agência 
Brasil).

Entra em vigor a nova tabela
do Imposto de Renda



Aprovada no Senado em julho, a 
regulamentação da lei que amplia os 
direitos dos trabalhadores domésticos 
segue sem previsão de votação na Câ-
mara dos Deputados. Requerimentos 
de três deputados, que pedem que o 
projeto seja analisado em comissões 
menores da Casa, travam a votação 
da proposta no plenário. Com o reces-
so parlamentar, os deputados só reto-

mam os trabalhos em fevereiro. En-
quanto isso, advogados recomendam 
aos patrões que não paguem direitos 
previstos e que dependem da regula-
mentação, como o FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço) obri-
gatório e o seguro-desemprego, até 
que as normas sejam aprovadas, pois 
os percentuais ou valores previstos po-
dem mudar. 

Nos 
escaninhos
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As regras para concessão do benefício 
de Aposentadoria por Idade aos segu-
rados do Regime Geral de Previdência 
Social estão regulamentadas nos artigos 
48 a 51, da Lei nº. 8.213 de 24 de Julho 
de 1991 e artigos 51 a 55, do Decreto nº. 
3.048 de 06 de Maio de 1999, tendo como 
requisitos indispensáveis o fator etário e 
carência.

Com referência a idade fará jus a 
este benefício os segurados / trabalhado-
res urbanos do sexo masculino a partir 
de 65 (sessenta e cinco) anos e do sexo 
feminino a partir de 60 (sessenta) anos, 
e os trabalhadores rurais ou pequenos 
produtores em regime de economia fa-
miliar, na condição de segurado espe-
cial, 60 (sessenta) anos homem, e 55 
(cinquenta e cinco) anos mulher.

Sobre a carência os segurados ur-
banos filiados inscritos na Previdência 
Social a partir de 25 de Julho de 1991, 
precisam comprovar 180 (cento e oiten-
ta) contribuições mensais, equivalente 
a 15 (quinze) anos de contribuições, e 
os segurados inscritos até 24 de Julho 
de 1991, devem comprovar o número de 
contribuições contidas na tabela do arti-
go 142, da Lei n. 8.213 de 1991, levando-
-se em conta o ano em que o segurado 
atingiu a idade mínima, aplicando-se 
também estas regras ao trabalhador ru-
ral, que será exigida a comprovação de 
atividade rural no mesmo número de 
meses constantes na tabela, renda men-
sal equivalente a um salário mínimo.

A perda da qualidade de segurado 
não será considerada para concessão da 
Aposentadoria por Idade, por força da 
Lei nº. 10.666, de 08 de Maio de 2003, 
e do artigo 30, da Lei nº. 10.741, de 01 
de Outubro de 2003, também conhecido 
como Estatuto do Idoso: “a perda da con-
dição de segurado não será considerada 
para a concessão da aposentadoria por 
idade, desde que a pessoa conte com, no 
mínimo, o tempo de contribuição cor-
respondente ao exigido para efeito de 
carência na data do requerimento admi-
nistrativo”.

Com a publicação da Lei nº. 11.718, 
de 23 de Junho de 2008, criou-se uma 
nova modalidade de aposentadoria em 
nosso ordenamento jurídico, que é a 
Aposentadoria por Idade Híbrida. Fará 
jus a este benefício o segurado da Pre-
vidência Social que apresenta períodos 

laborais em atividade urbana e rural.
A Lei nº. 11.718/2008 deu a seguinte re-

dação aos parágrafos 3º e 4º, do artigo 48, 
da Lei nº. 8.213 de 24 de Julho de 1991:

Art. 48. (....)
§ 3º - Os trabalhadores rurais 

de que trata o § 1º deste artigo que 
não atendam ao disposto no § 2º 
deste artigo, mas que satisfaçam 
essa condição, se forem considera-
dos períodos de contribuição sob 
outras categorias do segurado, fa-
rão jus ao benefício ao completar 
65 (sessenta e cinco) anos de ida-
de, se homem, e 60 (sessenta) anos, 
se mulher.

§ 4º - Para efeito do § 3º deste 
artigo, o cálculo da renda men-
sal do benefício será apurado de 
acordo com o disposto no inciso 
II do caput do art. 29 desta Lei, 
considerando-se como salário-de-
-contribuição mensal do período 
como segurado especial o limite de 
salário de contribuição da Previ-
dência Social. 

Na prática, significa que após a pu-
blicação da citada Lei nº. 11.718 de 2008 
foi permitido ao segurado mesclar perío-
dos de atividade rural e urbana, visando 
à concessão da aposentadoria por idade, 
possibilitando, assim, a estes segurados 
implementar a carência mínima neces-
sária para fazer jus a este tipo de apo-
sentadoria.

Esta nova Lei corrigiu-se uma injus-
tiça ao segurado que deixou de exercer 
a atividade rural e não preencheu os 
requisitos para aposentadoria por idade 
rural, podendo utilizar-se se uma pos-
sível atividade laborativa realizada no 
meio urbano, para completar o requisito 
carência, e contando com o fator etário 
de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, 
e 60 (sessenta) anos, se mulher, para ter 
direito a Aposentadoria por Idade.

No próximo número estaremos fa-
zendo uma análise da Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição, de acordo 
com a legislação previdenciária vigente.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previ-
denciário e Diretor Fundador da Marcos 

Conrado – Advocacia & Consultoria 
– Itabuna – Bahia.

Hoje é dia 
de aniversário. 
Tristeza ou alegria?
 Desrespeito ao art. 63, 2 
do Decreto-lei 84/84.

Aposentadoria por idade
Continuação da matéria sobre 
benefícios previdenciários

marcosconrado653@hotmail.com

Direito 
Previdenciário

Recebi no dia 10 passado, gentil te-
lefonema do meu estimado amigo e co-
lega da turma de bacharéis em ciências 
jurídicas e sociais, Juaquim Artur Pe-
dreira Franco Castro (Juquinha, assim 
docemente chamado pelos colegas mais 
chegados, desde os tempos da antiga 
Faculdade de Direito da Universidade 
Federal da Bahia) enviando-se parabéns 
por completar naquele dia mais um ano 
de vida profissional. 

Também passei um fax a respeito 
para o digno colega e distinto amigo, 
prof. Edivaldo Boaventura.

E nesse contexto lembrei-me de que 
no dia anterior (dia 09) fora a uma das 
Varas do Trabalho para verificar a posi-
ção de uma reclamação que estava ani-
versariando, completando seus TRINTA 
ANOS!  A imponente funcionária (esque-
cida da preferência de que são portado-
res os advogados, prevista no art. 63, 2 
do Decreto-Lei nº 84/84), compareceu ao 
balcão e a ela, respeitosamente me dirigi, 
mas nada pude dizer, considerando que 
imediatamente ela perguntou do alto 
de sua superioridade: o senhor chegou 
primeiro? Humildemente, não consegui 
responder que não, porque uma outra 
destacada serventuária apressou-se em 
esclarecer – não “quem chegou primeiro 
foi este senhor”. Um reclamante com vá-
rios papéis nas mãos no encalço de um 
esclarecimento para o tempo de percurso 
de vários anos de sua reclamação, ainda 
sem solução, dizendo-se “laranja”.

Recolhi-me à minha insignificância 
e encostado à parede em frente ao bal-
cão, aguardei por 25 minutos enquanto o 
reclamante repetia diversas vezes a sua 
situação e a gentil jurista e serventuá-
ria prestava as mesmas explicações, ab-
solutamente ininteligíveis para pobre o 
reclamante que precisava era de receber 
o seu crédito, segundo ele, já reconhecido 
pelo juiz.

Cansado daquele perrengue insolú-
vel, o reclamante saiu para procurar seu 
advogado e a honorável servidora, então 
chamou-me. Atendeu–me sem oferecer 
a informação necessária. Saí atordoado, 
pois iria estar com o cliente explicar-lhe 
todo o ocorrido, isto é, o nada.

Ouvi há poucos dias uma palestra de 
ilustre advogado e professor pernambu-
cano, como parte do brilhante congresso 
Estadual dos Advogados, e o ouvi infor-
mar que eu num grupo de 70 alunos, em 
um dos seus cursos, dois manifestaram o 
desejo de advogar e em outro grupo me-
nor de 40 alunos, somente um mostrou-
-se masoquista a tal ponto.

  E ainda enfrentamos as dificul-
dades coletivas decorrentes da legislação 
interna das diversas Varas: “aqui, paga-
mento só das 10 às 12 horas”. E acabou, 
se o advogado está na fila há uma hora e 
bateram as doze badaladas, já era agora 
só amanhã e pronto. Mas a lei não diz 
que o expediente é de oito horas diárias?  
Não há a resposta, até porque o servidor 
ou servidora, já desapareceu na névoa 

das entranhas da secretaria onde o ad-
vogado não pode penetrar, mesmo diante 
do seu Estatuto que lhe assegura trans-
por os cancelos de qualquer juízo ou tri-
bunal, ali, lei é a vontade do servidor.   

Diante dessa situação de desprezo ao 
advogado, impõe-se questionar se o dia 
aniversário é mesmo de alegria? A res-
posta é esta: para quem foi inteligente 
e seguiu a carreira do serviço público 
como juiz, promotor, delegado, procura-
dor, serventuário, formar-se em direito 
foi e é bom, sim, mas para quem preferi 
a carreira de advogado, não. Para os ad-
vogados é dia de relembrar humilhações, 
olhar com tristeza os processos trintená-
rios e paraplégicos, não conseguem an-
dar, e me lembro das sábias palavras do 
mestre MÁRIO GOMES MARQUES, ao 
dizer que o advogado exerce a profissão 
mais humilhante do mundo, no Brasil.

Enfrentamos este ano, como já de 
praxe, a tradicional e interminável gre-
ve, tanto ilegal quanto desumana, DE-
SUMANA SIM, deixam-se os miseráveis 
reclamantes sem o recebimento de seus 
créditos, impedem os advogados de rece-
ber os honorários de que vivem, sucum-
bem os impostos devidos ao erário. Toda 
a sociedade perde. Só quem não perde 
nada, são os impolutos funcionários, com 
suas contas bancárias mensalmente re-
cheadas e mais, sem necessidade de tra-
balhar.

Não vou repetir aqui as razões jurídi-
cas contra o movimento paredista, como 
a necessidade e princípio da continuida-
de do serviço público e da ilegalidade da 
desumana greve. Faço apenas o registro 
como desabafo e como uma maneira de 
chamar a atenção das autoridades para 
sustar o abuso que se perpetua  e se repe-
te todos dos anos, exatamente nas proxi-
midades do recesso forense, para aumen-
tar o tempo do repouso. Remunerado, as 
férias indevidas.

Encerrando esta lamúria jurídica e 
legítima, partida de um real sofrimento, 
há que se verificar que os cartórios judi-
ciais e os auditórios (não falo dos tribu-
nais), são frequentados quase somente 
por jovens recém-formados e por estagi-
ários. Advogados experientes não conse-
guem transpor as barreiras da desaten-
ção e do desrespeito.

E veja-se que o advogado deverá ter 
preferência no atendimento porque re-
presenta vários clientes e entende o que 
o servidor explica, e tem direito de exa-
minar os autos, enquanto o leigo não en-
tende nada das explicações, perde tempo 
e tudo isso para cuidar de um único pro-
cesso, o dele próprio, bem poderia espe-
rar; Mas se assim agissem os servidores, 
como massacrariam mais o advogado? A 
quem recorrer para corrigir situação tão 
indigna?  

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

Membro Honorário da Academia de Letras Jurídicas 
do Sul da Bahia (ALJUSBA)Sócio da Brito Cunha 

Advogados – Salvador – BA

E-mail: ebc@britocunha.com.br

Crônica Jurídica
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Estão abertas as inscrições para o 
concurso público da magistratura do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região. São 134 vagas em disputa para 
o cargo de juiz do trabalho substitu-
to. O salário inicial é de R$ 21.766,15 
e os aprovados irão trabalhar na área 
de jurisdição do tribunal, que abrange 
a capital paulista, Baixada Santista e a 
grande São Paulo.

Entre os requisitos para se candida-
tar, o interessado deve ter, no mínimo, 
três anos de atividades jurídicas após a 
formação do curso de Direito. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site do próprio 
site TRT-SP até o dia 17 de dezembro. A 
taxa de inscrição é de R$ 200.

O concurso terá as seguintes etapas: 
prova objetiva seletiva, duas provas es-
critas, sindicância da vida pregressa e 
investigação social, exame de sanidade 

física, mental e aptidão psicológica, pro-
va oral e avaliação de títulos.

Este é o segundo concurso para juiz 
aberto este ano pelo TRT-SP. Em mar-
ço, foi dado início ao 38º concurso público 
para magistratura do TRT da 2ª Região, 
que ainda não foi concluído.

O TRT da 2ª região publicou edital 
(1/13) de concurso público para servido-
res que visa preencher 329 cargos vagos, 
além de cadastro reserva. As remunera-
ções iniciais variam de acordo com cada 
um dos 14 cargos oferecidos, que vão de 
R$ 4.635,03 (técnico administrativo) a 
R$ 9.188,20 (oficial de Justiça avaliador). 

O período de inscrições é de 18/12 a 

17/1/14. Interessados devem acessar o 
site da Fundação Carlos Chagas www.
fcc.org.br/ para efetuar a inscrição, que 
será no valor de R$62 para técnicos e 
R$75 para analistas.

A prova será realizada no dia 23/2/14, 
em dois períodos: pela manhã para técni-
cos, e à tarde, para analistas. A jornada 
de trabalho é de 40 horas semanais.

TRT-2 abre vagas para juiz 

TRT da 2ª região publica edital 
para concurso de servidores

Ajuda governamental
Foi publicado no Diário Oficial 

da União o Decreto 8.163/2013, 
que institui o Programa Nacional 
de Apoio ao Associativismo e ao 
Cooperativismo Social. O objetivo 
do Pronacoop Social é planejar, co-
ordenar e executar ações voltadas 
ao desenvolvimento das cooperati-
vas sociais, em parceria com esta-
dos e municípios. Responsável pela 

implementação das ações, o Comi-
tê Gestor do Pronacoop Social será 
formado por representantes dos 
ministérios da Justiça, Saúde, De-
senvolvimento Social e Combate à 
Fome e Trabalho e Emprego, além 
da secretaria-geral da Presidência 
da República e da secretaria de Di-
reitos Humanos da Presidência da 
República.



A ENERGIA QUE AJUDA
A BAHIA A CRESCER

GÁS NATURAL

A Bahia, um dos Estados que mais crescem no País, tem a força do 

Gás Natural. Porque a indústria quer força para produzir. 

Nosso comércio avança, se fortalece. Os veículos circulam com 

mais economia. E nas residências temos o conforto 

e a praticidade do Gás Natural. Por tudo isso, a Bahiagás 

avançou de 3.300 para 52 mil clientes contratados.

BAHIAGÁS. CRESCENDO JUNTO COM A BAHIA.

Filipe Lima e Eliete Bandeira,
   colaboradores da Bahiagás.
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