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Se eu sou casado e me separo, é meio óbvio que a casa vai ficar para a mulher né. Que tipo de pai eu
seria se tomasse a casa onde os meus filhos iriam morar? E nem vem com papinho, porque quem fica
com os filhos é a mãe, muito difícil um pai ganhar a guarda das crianças.

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

=)
Apr 2009
2.982
575

dupotter 

Membro

rdgr.

 Citando Kardia 

Que achou sobre a qualidade da cueca da tommy? Poderia dissertar sobre o tamanho? Seu e da cueca.
Obrigado

 

08-03-2012 19:07 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

08-03-2012 19:08

Complicada essa visão maniqueísta da vida, onde sempre a mulher é a dona de casa boazinha que apanha
do marido malvado, o que vejo é que a cada dia surgem mais e mais mulheres oportunistas e cheia de
direitos querendo se igualar aos homens que se comportam como canalhas, e o pior que não podemos
fazer nada, por isso que eu valorizo demais as mulheres que eu conheço e que sei que possuem caráter,
pq se uma mulher mau caráter quiser prejudicar a vida de um cara, ela pode fazer o diabo contra ele,
praticamente sem nenhum risco de se dar mal.

#27

Registro:
Mensagens:
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huehuehuehuehu
Sep 2005
1.224
382

Eduardoml 
Membro
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Dòlggan, rafaelxtreme, ganondorfan e mais 2.

 

08-03-2012 19:09

Tem que ser uma mãe muito estragada pro pai sair com a guarda dos filhos.

Até conheço casos onde a mãe não era estragada, mas ficaram com os pais por acordo. Por decisão do
juiz com pais "normais" eu nunca vi ir pro pai... E eu tenho muitos conhecidos com pais divorciados.

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando dupotter 
Se eu sou casado e me separo, é meio óbvio que a casa vai ficar para a mulher né. Que tipo de pai eu
seria se tomasse a casa onde os meus filhos iriam morar? E nem vem com papinho, porque quem fica com
os filhos é a mãe, muito difícil um pai ganhar a guarda das crianças.

 

08-03-2012 19:12

valeu dilma, continue arrumando mais motivos para eu nunca me casar

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.338
1277

GRBomber 

Membro

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

Moda Focka, Truman e palhares_RJ.

 

08-03-2012 19:12

O passivo fica com a casa

#30

Registro:
Mensagens:
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Ahn?
Oct 2007
3.693
1610

Genetically Mod. Towel

Membro
 Citando DUDU :) 

e se for um casal gay?

Truman.
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kicking squealing Gucci little piggy

 

08-03-2012 19:26

Não compreendo. Se o pai tiver a guarda dos filhos, ele que tem que ficar com a casa. Se o casal se
separar e os dois pedirem a posse, o juiz que tem que decidir quem mais necessita do bem. Se o casal
não tem filhos, o cara ganha um salário mínimo e a mulher 2k e nenhum dos dois têm outros bens, tem
que ficar com o cara (posse).

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

EvoSpider 

Membro

 

08-03-2012 19:27

Pelo que vi não é obrigatório ter filhos para entrar no plano, a questão é a seguinte vocês estão quitando
a casa ainda e ai se separam... vamos dizer ela te traiu, ou seja voce se fode e ela fica com a casa.

Isso só é valido a familias que tem 3 salários minimos.

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2007
582
118

Autor do tópico

penha13 

Suspenso

 Citando dupotter 
Se eu sou casado e me separo, é meio óbvio que a casa vai ficar para a mulher né. Que tipo de pai eu
seria se tomasse a casa onde os meus filhos iriam morar? E nem vem com papinho, porque quem fica com
os filhos é a mãe, muito difícil um pai ganhar a guarda das crianças.

 Citando EvoSpider 

Não compreendo. Se o pai tiver a guarda dos filhos, ele que tem que ficar com a casa. Se o casal se
separar e os dois pedirem a posse, o juiz que tem que decidir quem mais necessita do bem. Se o casal
não tem filhos, o cara ganha um salário mínimo e a mulher 2k e nenhum dos dois têm outros bens, tem
que ficar com o cara (posse).

Última edição por penha13 : 08-03-2012 às 19:29

 

08-03-2012 19:29

Isso é irrelevante. Tem que beneficiar o mais necessitado. Quando há filhos, aquele que está com a
guarda, quando não: o que é mais carente. Rasgaram a constituição na cara dura.

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

EvoSpider 

Membro

 Citando penha13 

Pelo que vi não é obrigatório ter filhos para entrar no plano, a questão é a seguinte vocês estão quitando a
casa ainda e ai se separam... vamos dizer ela te traiu, ou seja voce se fode e ela fica com a casa.
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OK, a mulher ganha 2 salários e o marido 1. É justo ficar com a mulher? Eu não acho.

 Citando penha13 

Isso só é valido a familias que tem 3 salários minimos.

Última edição por EvoSpider : 08-03-2012 às 19:34

 

08-03-2012 19:40

Também não acho justo dessa forma, acho que se o casal nao tiver filhos a casa deveria ficar com o mais
necessitado.

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2007
582
118

Autor do tópico

penha13 

Suspenso

 Citando EvoSpider 

Isso é irrelevante. Tem que beneficiar o mais necessitado. Quando há filhos, aquele que está com a
guarda, quando não: o que é mais carente. Rasgaram a constituição na cara dura.

OK, a mulher ganha 2 salários e o marido 1. É justo ficar com a mulher? Eu não acho.

 

08-03-2012 19:42

Quem é a Dilma pra definir isso? Por acaso o imóvel do Minha Casa, Minha Vida permanece em posse do
Estado mesmo com as pessoas morando lá?

Porque se eles se tornam proprietários, respondem pelas leis dispostas no Código Civil, e não por decretos
de presidente

PS: Li novamente

Ridículo, que seja rapidamente barrada pelo Congresso Nacional

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.653
1855

johnnie walker 

Membro

 Citando penha13 

assinou uma medida provisória

Fortes fortuna adiuvat
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08-03-2012 19:45

Não, fica em nome da pessoa proprietaria homem ou mulher. , o Minha casa Minha vida 2 vai ficar em
nome da mulher.

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2007
582
118

Autor do tópico

penha13 

Suspenso

 Citando johnnie-walker 

Quem é a Dilma pra definir isso? Por acaso o imóvel do Minha Casa, Minha Vida permanece em posse do
Estado mesmo com as pessoas morando lá?

Porque se eles se tornam proprietários, respondem pelas leis dispostas no Código Civil, e não por decretos
de presidente

PS: Li novamente

Ridículo, que seja rapidamente barrada pelo Congresso Nacional

Última edição por penha13 : 08-03-2012 às 19:48

 

08-03-2012 19:45

Não dá para entender. Espero que alguém entre com uma ADI no STF.

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

EvoSpider 

Membro

 Citando penha13 

Também não acho justo dessa forma, acho que se o casal nao tiver filhos a casa deveria ficar com o mais
necessitado.

 

08-03-2012 20:01

Concordo em parte.

Se o casal tem filhos, concordo ! Aliás, não muda nada... pq se ela for no juiz o nego é obrigado à bancar
moradia para ela e para os filhos de qualquer maneira, apenas melhoraria a situação de mulheres que
casam com algum maluco FDP que se envolve com bebedeira, drogas, putas e coisas do tipo, espanca a
mulher e ainda acaba botando ela pra fora de casa para continuar com a sacanagem com alguma outra
safada.

Agora, se o casal NÃO TEM filhos, acho completamente injusta a lei. Hoje em dia o que tem de mulher
vagabunda, que só procura homem para se "encostar" e não ter de trabalhar e não fazer nada na vida não
dá nem pra contar.... nesse caso é muita discrepância de direitos uma lei dessas. Cara trabalha, come o

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
1.289
120

Crock® 

Membro

 Citando penha13 

Que bosta de igualdade e essa, que só as mulheres ganham direitos.
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pão que o diabo amassou para comprar uma casinha, depois de um tempo descobre que a mulher é uma
puta duma vagabunda e ainda fica sem casa....

Só pode ser mais uma da série: AFFF... VSF.... eita paísinho de merda.

Crock®

 

08-03-2012 20:06

resumindo: ta escrevendo no papel o que sempre existiu na prática. agora tem na teoria também.

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.293
1547

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando rdgr 
Mano..

vocês já viram em alguma divisão de divórcio o cara ficar com a casa? quase sempre o cara é chutado pra
puta que pariu e a mulher fica na casa com os filhos. Ela simplesmente tá agiliazndo isso ai.

nhoi tudo bem? 

 

08-03-2012 20:14

Primeiro é melhor ver o texto integral da MP. Se a coisa ficar muito absurda, o CN pode vetar, deixar
passar o prazo de vigência in albis...

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Bicampeao Mundial
Jan 2010
3.817
558

Shura 

Membro

 

08-03-2012 20:15

Vamos ver se a bancada evangélica faz algo de útil.

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

EvoSpider 

Membro

 Citando Uffa 

Primeiro é melhor ver o texto integral da MP. Se a coisa ficar muito absurda, o CN pode vetar, deixar
passar o prazo de vigência in albis...

 

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129209
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129209
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129209
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129209
http://www.hardmob.com.br/members/xotisneguer.html
http://www.hardmob.com.br/members/xotisneguer.html
http://www.hardmob.com.br/members/XOTISNEGUER.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/xotisneguer.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9128940.html#post9128940
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9128940.html#post9128940
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129223
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129223
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129223
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129223
http://www.hardmob.com.br/members/shura.html
http://www.hardmob.com.br/members/shura.html
http://www.hardmob.com.br/members/Shura.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/shura.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129256
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129256
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129256
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129256
http://www.hardmob.com.br/members/EvoSpider.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/evospider.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129260
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129260
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129260
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9129260


[IGUALDADEMOB] Imóvel do 'Minha Casa, Minha Vida' ficará com mulher após divórcio

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-2.html[03/02/2013 23:31:58]

08-03-2012 20:21

Agora que indicaram um deles para o Ministério da Pesca, é capaz de votarem na aprovação da MP
amanhã mesmo.

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Bicampeao Mundial
Jan 2010
3.817
558

Shura 

Membro

 Citando EvoSpider 

Vamos ver se a bancada evangélica faz algo de útil.

 

08-03-2012 20:23

"Art. 35-A. Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do
imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções
oriundas de recursos do Orçamento-Geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher
ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam
recursos do FGTS.

Parágrafo único. Nos casos em que haja filhos do casal e a guarda seja atribuída exclusivamente ao marido
ou companheiro, o título da propriedade do imóvel será registrado em seu nome ou a ele transferido."
(NR)

"Art. 73-A. Excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS, os contratos em que o beneficiário final
seja mulher chefe de família, no âmbito do PMCMV ou em programas de regularização fundiária de
interesse social promovidos pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderão ser firmados
independentemente da outorga do cônjuge, afastada a aplicação do disposto nos arts. 1.647 a 1.649 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil."

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

EvoSpider 

Membro

 Citando Uffa 

Primeiro é melhor ver o texto integral da MP. Se a coisa ficar muito absurda, o CN pode vetar, deixar
passar o prazo de vigência in albis...

Última edição por EvoSpider : 08-03-2012 às 20:29

 

08-03-2012 20:38 #44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
2.081
116

Abcwyz 

Membro
Mensagem advertida

Airoh.

 Citando MindTrip 

a mulher eh evangelica e comunista, nao
da pra esperar racionalidade de uma
pessoa assim
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Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.

 

08-03-2012 20:43

Governo no Brasil tem sido só isso nos últimos anos.

- Manipulação forçada da população com leis escrotas que claramente visam em aumentar as classes
baixas p/ continuar arrecadando votos;
- E dar esmolas para:
1 - manter o povão burro de rabo entre as pernas e esquecer das notícias de corrupção que saem todo
dia;
2 - compra de votos;
3 - aumentar em volume o povão p/ continuar arrecadando votos.

Depois quem manipula é a mídia. 
Pior é ver nego graduado.. com escolaridade.. apoiando esse tipo de coisa.

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2006
513
116

Out of Space 

Membro

KingNobil e Moda Focka.

 

08-03-2012 20:43 #46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Bicampeao Mundial
Jan 2010
3.817
558

Shura 

Membro

 Citando EvoSpider 

"Art. 35-A. Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do
imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções
oriundas de recursos do Orçamento-Geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher
ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam
recursos do FGTS.

Parágrafo único. Nos casos em que haja filhos do casal e a guarda seja atribuída exclusivamente ao
marido ou companheiro, o título da propriedade do imóvel será registrado em seu nome ou a ele
transferido." (NR)

"Art. 73-A. Excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS, os contratos em que o beneficiário final
seja mulher chefe de família, no âmbito do PMCMV ou em programas de regularização fundiária de
interesse social promovidos pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderão ser firmados
independentemente da outorga do cônjuge, afastada a aplicação do disposto nos arts. 1.647 a 1.649 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil."
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08-03-2012 21:40

Legal que mesmo que o cara esteja casado em separação total de bens e a casa esteja no nome dele, a
propriedade do imóvel é da mulher após a separação. Isso não pode ser legal e constitucional.
Aliás, cadê a limitação de 3 salários mínimos de renda familiar?

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

EvoSpider 

Membro

 

08-03-2012 23:53

Ah na boa, virem homens
Um cara que reclama que a casa vai ficar pra mulher e os filhos não é homem não minha opinião

Ui ui ui direitos iguais, onde estão
Direitos iguais uma ova, a vida não é igual, nunca foi, e não tem que ser
Um homem tem muito mais aptidão e força pra se virar na vida, nada mais justo nesse caso, que a
mulher fique com a casa

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.044
728

XtReMe . 
Membro

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

pReD@ToR e Todeswunsch.

 

08-03-2012 23:58 #49

CounterSpell 
Membro
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Art. 62 da CF. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

caralho...esse assunto é mto relevante e urgente mesmo..

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

vish ! !
Feb 2001
2.699
360

 Citando sveenom 

Com 20 anos mulheres querem se casar com um cara romântico, inteligente, sensível, rico e bonito, mas
quando elas chegam aos 30 solteiras se o cara tive um pau e emprego fixo já é suficiente 

 

09-03-2012 0:12

mentira. as mulheres são iguais quanto a isso.

mentira. todos sabem que somos superiores.

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando xtreme . 
um homem tem muito mais aptidão e força pra se virar na vida

Última edição por The Voice : 09-03-2012 às 0:13
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