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BREVES CONSIDERAÇÕES 

Primeiramente cumpre destaca toda a 
celeuma legislat  iva de regência da 
matéria ora questionada, senão vejamos:

A Lei nº 12.546/2011 foi a lei que 
trouxe ao ordenamento jurídico, a figura 
da desoneração da folha de pagamento, 
inicialmente para alguns setores de atividade, 
ficando de fora a atividade voltada para a 
construção civil.

Em 28/12/2012 foi publicada a 
Medida Provisória nº 601/12 que em seu 
artigo 1º estabeleceu que:

Art. 1º - A Lei nº 12.546 de 14 de 
dezembro de 2011, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

(...)

Art. 7 ............................................

(...)

IV – as empresas do setor de 
construção civil, enquadradas nos 
grupos 412, 432, 433 e 439 da 
CNAE 2.0 (vigência).

De acordo com o disposto acima, 
tem-se o devido enquadramento do ramo da 
construção civil na desoneração da folha de 
pagamento, englobando ainda as atividades 
enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 
439 do CNAE 2.0.

Ademais, a MP trazia em seu Artigo 
7º, os prazos em que entraria em vigor, e no 
caso do alteração já mencionada, o prazo 

A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
PARA O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

estabelecido pelo legislador foi o primeiro 
dia do quarto mês subsequente ao de sua 
publicação, logo, 01/04/2013.

Adentrando mais profundamente 
em matéria legislativa, a Medida Provisória 
possui um prazo de validade de 60 dias, 
admitida uma única prorrogação por mais 
60 dias.

Não havendo a conversão em lei, 
no prazo supracitado, a medida provisória 
perderá eficácia desde a origem, devendo 
os efeitos produzidos durante sua vigência, 
serem regulados por decreto legislativo do 
Congresso Nacional.

Por fim, tratando-se da Medida 
Provisória 601/12, esta não foi convertida em 
lei, portanto não produziu efeitos com relação 
ao artigo que regulamentou a instituição da 
desoneração da folha de pagamento para 
a construção civil, isto porque, o prazo de 
entrega em vigor foi de 120 dias após sua 
publicação, ou seja, o mesmo prazo que a 
MP teria para ser convertida em lei.

O legislador então, visando 
assegurar o ingresso do setor de construção 
civil na desoneração da folha de pagamento, 
publicou em 19/07/2013 a Lei nº 
12.844/2013, que trouxe em seu artigo 13 
o que dispunha a antiga MP, senão vejamos:

Art. 13 – A Lei nº 12.546 de 14 de 
dezembro de 2011, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

(...)

Art. 7 ..............................................

(...)

IV – as empresas do setor de 
construção civil, enquadradas nos 
grupos 412, 432, 433 e 439 da 
CNAE 2.0;

Pela leitura do diploma legal, 
podemos perceber que a referida disposição 
nada mudou, entre o que estipulava a 
MP 601/12 e o que estipula a Lei nº 
12.844/2013.

Uma diferença deve ser observada, 
da qual inclusive é tema do presente estudo, 
qual seja, o disposto nos § 7º e 8º:

(...)

Art. 7 ..............................................

(...)

IV – as empresas do setor de 
construção civil, enquadradas nos 
grupos 412, 432, 433 e 439 da 
CNAE 2.0;

(...)

§7º - as empresas relacionadas no 
inciso IV do caput poderão antecipar 
para 4 de junho de 2013 sua inclusão 
na tributação substitutiva prevista 
neste artigo.

§8º - a antecipação que trata o §7º 
será exercida de forma irretratável 
mediante o recolhimento, até o 
prazo de vencimento, da contribuição 
substitutiva prevista no caput relativa 
a junho de 2013.

Pela leitura dos parágrafos acima, 
temos uma situação que pode causar 
transtornos aos contribuintes, seja pela forma 
de interpretar o dispositivo, seja pelo prazo 
que as empresas tiveram para efetuarem 
seus recolhimentos.

Quanto à antecipação, o prazo 
estabelecido refere-se apenas ao mês de 
junho de 2013, logo a antecipação é uma 
faculdade para o contribuinte, enquanto que 
a inclusão na desoneração não, devendo ser 
respeitada as demais regras.

Outrossim, a lei nº 12.844/2013 
foi publicada em 19/07/2013, ou seja, no 
mesmo dia do vencimento legal do imposto, 
conforme podemos verificar na Agenda 
Tributária com vencimentos em Julho/2013, 
constante no site da Receita Federal do Brasil, 
podendo ser visualizada pelo link http://
www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/
agenda/julho/dia19.htm.

Dessa forma, de acordo com a lei, 
a antecipação, para que produzisse efeitos 
deveria ter sido recolhida na data legal de 
vencimento do imposto, entretanto, pela 
publicação da lei ter ocorrido no mesmo 
dia do vencimento do imposto, temos um 
impasse quanto ao cumprimento da norma, 
isto porque, muitas empresas já provisionam 
seus pagamentos com antecedência, ficando 
impossibilitadas de realizar qualquer outra 
alteração.

Assim, destacamos duas situações 
que podem ser adotadas, visando preservar 
o direito dos contribuintes em beneficiar-
se do instituto da desoneração da folha de 
pagamento, com a efetiva antecipação da 
competência junho/2013, senão vejamos:

Por:  Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo
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PROTEÇÃO PATRIMONIAL COMO FERRAMENTA 
EFICAZ PARA A EMPRESA

ONo mundo corporativo muito se 
fala em proteção patrimonial, 
tendo em vista as dificuldades 

defrontadas pelos empresários no que diz 
respeito às tratativas inerentes aos processos 
de inventario, a disponibilização de livre 
vontade de seus bens, a ausência no hábito 
brasileiro em munir-se de testamentos, 
valer-se da sociedade como veiculo de 
investimento, bem como o fundado receio da 
desconsideração da personalidade jurídica e 
os ricos eminentes da pratica comercial.

Hoje considerável parcela dos em-
presários, optam pelo procedimento de re-
estruturação societária, denominado Pro-
teção Patrimonial, cujo foco consiste em 
proteger o patrimônio da pessoa física de-
tentora de uma ou mais participações soci-
etárias, objetivando afasta-los da possível 
pretensão de credores e/ou administração 
fiscal em abarca-los em decorrência de divi-

das destas empresas, principalmente através 
da criação de Holdings. Resumindo-se à 
aplicação criteriosa do direito para garantir 
a efetiva preservação.

Diante desta operação apuram-se di-
versos benefícios que devem ser apurados e 
ponderados pelos interessados, quais sejam:

•	 Doações condicionadas:com os 
benefícios da(o) usufruto vitalí-
cio; inalienabilidade, impenho-
rabilidade e incomunicabilidade

•	 Tributação reduzida sobre os fa-
tos geradores das transações

•	 Ganho financeiro considerável 
nas operações

•	 Resultado obtido em menor 
tempo

Importante ressaltar que a proteção 
ou planejamento patrimonial não tem como 
intuito proceder com astuciosas manobras 
legais a fim de que não haja o devido 
recolhimento de tributos, tão pouco fraudar 
credores e execuções, sob pena de incorrer 
ilícito nos termos da lei 9.613/98 e 7.492/86, 
intencionando-se em assegura legalmente 
montantes patrimoniais. 

Neste sentido nós conhecedores da 
legislação, advogados e consultores jurídicos 
devemos proporcionar um bom planejamento, 
procurando avaliar as possibilidades com as 

quais os credores ou futuros credores possam 
constringir o devedor a pagar sua dívida, além 
dos efeitos jurídicos da responsabilização dos 
titulares (empresários) perante o Fisco, seus 
funcionários e seus credores comerciais, além 
do próprio negócio, afastando a presunção de 
fraude contra credores (artigos 158 e seguintes 
da Lei 10.406/2002) e fraude a execução 
(artigo 593 do Código de Processo Civil).

A primeira definida como conduta 
dolosa do devedor “empresário” consistindo 
na diminuição de seu patrimônio com intuito 
único e exclusivo de prejudicar terceiros, e o 
segundo ilícito consiste na alienação de bens 
pelo devedor na pendência de um processo 
capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a 
reserva em seu patrimônio de bens suficientes 
a garantir o débito objeto da cobrança.

Uma proteção patrimonial realizada 
sem a avaliação destes aspectos produzirão 
negócios jurídicos suscetíveis de ineficácia e 
anulação, além da responsabilização pelos 
efeitos concernentes.

A disponibilização dos institutos 
jurídicos para a execução da proteção deve 
constituir-se de organizações empresariais 
sólidas e recursos incontestáveis, viabilizando 
sempre a operacionalização saudável e 
tranquila do empresário.

Por: Dra. Domenica Silva de Paula

a) Aplicar o instituto da desoneração 
apenas nos meses subsequentes, 
ou seja, sem a antecipação da 
competência junho/2013;

b) Efetuar a retificação das obrigações 
já enviadas e efetuar o pagamento 
da contribuição previdenciária com os 
devidos acréscimos de multa e juros.

(*) Ponto de Atenção – é de suma 
importância salientar que, esta opção 
pode acarretar em uma possível 
autuação fiscal por parte do INSS, 
com a alegação de que o disposto na 
lei não foi efetivamente cumprido pela 
empresa, sendo desconsideradas as 
retificações e pagamentos efetuados 
pela empresa em detrimento ao mês 
de junho/2013.

Tratando das questões relacionadas à 
retenção, importante frisar que a Lei mantém 
a vinculação da desoneração da folha de 
pagamento à data da emissão do CEI das 

obras, de modo que, como solução para o 
impasse criado com a não conversão em 
lei da MP 601/12, o legislador manteve em 
alguns casos, a desoneração como opcional.

Nas sistemáticas abaixo, será 
possível visualizar com mais exatidão como 
se aplicam as regras da retenção, seja ela de 
11% ou 3,5%.

•	 CEI aberta até 31 de março de 2013. 
- Não existe alteração, o contribuinte 
deve realizar a retenção de 11% e o 
pagamento da contribuição (INSS) de 
20% sobre a folha de salários de todos 
os serviços, até o seu término.

•	 CEI aberta entre 1º de abril de 2013 
a 31 de maio de 2013. - Praticar a 
retenção de 3,5% e o pagamento da 
contribuição de 2% sobre a receita bruta. 
Sendo tal procedimento obrigatório 
somente para as empresas que estavam 
obrigadas à desoneração nos termos 
das medidas provisórias 601/12 e 

612/13.

•	 CEI aberta entre 1º de junho de 
2013 até o último dia do 3º mês 
subsequente à publicação da lei. - a 
aplicação da desoneração na folha de 
pagamento é opcional, logo suas regras 
de retenção ficam condicionadas à opção 
realizada pela empresa.

•	 CEI aberta a partir do 1º dia do 4º 
mês subsequente ao da publicação 
da lei. - a desoneração da folha de 
pagamento será obrigatória para todas 
as empresas que possuem o CNAE 
principal nas atividades abrangidas 
pelos CNAEs 412,432.433 e 439, sendo 
aplicada a regra de retenção dentro desta 
nova sistemática.

Estas são as principais considerações 
sobre a Desoneração da Folha de Pagamento 
para o Setor da Construção Civil, de modo 
que demais questões devem ser tratadas 
pontualmente, por meio de novo parecer.
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O Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – 

AMOR PELA VIDA, criado pelo Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro – 

IDELB, destinado a salvar vidas das pessoas usuárias de drogas brasileiras e 

estrangeiras, com vistas à prevenção do uso de drogas, ao tratamento do 

viciado em drogas, a reinserção social de usuários de drogas e o 

enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas.

 tem por missão a promoção social no campo da proteção 

da vida, valorização e defesa da saúde, dando ênfase à criação e ao 

funcionamento de unidades de ensino, de pesquisa e de assistência, 

trabalhando para o desenvolvimento e o fortalecimento social do Brasil. O 

AMOR PELA VIDA tem como atuação estratégica os seguintes pilares:

I – O tratamento de dependentes de drogas;

II – A inclusão social de dependentes de drogas;

III – A instituição de sistemas e tecnologias de

apoio à pesquisa e ensino;

IV – A instituição de cursos profissionalizantes em nível técnico na

área da saúde, voltado ao conhecimento em prevenção às drogas.

O Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro – IDELB, cumpre mais uma vez a 

sua meta de promover aresponsabilidade social para um futuro melhor com 

a criação do Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de 

Drogas – AMOR PELA VIDA. Trata-se de um projeto piloto de um laboratório 

clínico psiquiátrico de referência na América Latina, tendo por objetivo 

promover diversas iniciativas nas áreas de ensino e pesquisa clínica com 

avanço científico e tecnológico na área de saúde, voltado ao tratamento de 

dependentes de drogas.

O Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – 

AMOR PELA VIDA projeta em seu primeiro ano de funcionamento acolher 

para tratamento até 360 usuários de drogas e visa integrar, articular e 

ampliar as ações voltadas à prevenção do uso, tratamento e reinserção 

social de usuários de crack e outras drogas, contemplando a participação 

dos familiares e a atenção aos públicos vulneráveis, crianças, adolescentes e 

população em situação de risco.

A iniciativa social de se criar o Centro de Reabilitação e Reinserção Social de 

Dependentes de Drogas – AMOR PELA VIDA é parte integrante do projeto 

social "Salvando Vidas das Drogas", realizado pelo IDELB em 2009, dando 

apoio ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

O Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – 

AMOR PELA VIDA

RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR! 

implantado pelo Governo Federal em 2010, com vistas à prevenção do uso, 

ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao enfrentamento do 

tráfico de crack e outras drogas ilícitas.

O projeto arquitetônico do Centro de Reabilitação e Reinserção Social de 

Dependentes de Drogas – AMOR PELA VIDA foi elaborado por um dos 

melhores e mais renomado arquitetos do Brasil, o professor Jorge Munif 

Abussamra, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Pres-

biteriana Mackenzie e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universida-

de São Judas Tadeu, que tem em seu vasto currículo profissional inúmeros tra-

balhos consagrados, destacando-se a Torre João Salem, que recebeu o VII 

Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, o maior prêmio de Arquitetura 

da América Latina.

O Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – 

AMOR PELA VIDA convidou a Matec Engenharia, uma das melhores e mais 

modernas construtoras do Brasil, com uma reconhecida e sólida participação 

no mercado nacional, ganhadora de dezenas de prêmios por sua excelência 

e qualidade profissional na realização de suas obras, para participar do 

projeto, fazendo a construção do empreendimento social.

O Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – 

AMOR PELA VIDA será construído em uma área total de 5.700 m², no 

município de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, que terá uma 

área construída de 4.000 m² para acomodar cerca de 60 quartos, sendo dois 

pacientes por acomodação. 

A instituição terá no total de 120 pacientes por tratamento, que terá, em média, 

quatro meses de duração. Serão acolhidos, portanto, por ano, cerca de 360 usu-

ários de drogas para realização de tratamento clínico psiquiátrico especializado. 

Com o objetivo de cumprirmos nossa missão de melhorar e ampliar o 

desenvolvimento da saúde pública no Brasil com o tratamento de dependen-

tes de drogas, com o firme propósito de reintegrá-los na sociedade, promover 

infâncias saudáveis e de saúde e bem-estar social, buscamos firmar parcerias 

com empresas, governos, organizações não governamentais e cidadãos.

Acreditamos que vamos ser capazes de conseguir realizar mais este empre-

endimento social, em benefício da sociedade brasileira. Quando estamos 

juntos e solidários, então, tornamo-nos invencíveis. Nenhuma ideia progride 

se não houver apoio de pessoas tecnicamente preparadas, envolvidas, 

motivadas e comprometidas com a mesma.

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTE DE DROGAS - AMOR PELA VIDA

Perspectiva artística da fachada do Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – AMOR PELA VIDA, criado pelo IDELB

Nosso trabalho social encontra amparo legal no Art. 68 da Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD. O referido artigo é 
contemplado pela seguinte redação: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na 
prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas”.

C e n t r o d e R e a b i l i t a ç ã o e R e i n s e r ç ã o
S o c i a l d e D e p e n d e n t e s d e D r o g a s

Principais temas abordados pelo Manual:

Codependência

Como agir se meu filho ou minha filha estiver na 

drogadição?

Dicas para evitar problemas com as drogas

A drogadição e o alcoolismo

Classificação das drogas

Tipos de drogas e seus efeitos

Drogas estimuladoras (ou estimulantes)

Drogas perturbadoras (ou alucinógenas)

Definição de drogas e dependência

Sistema nervoso

Formas de uso

Dependência psicológica e física

Sintomas neuropsíquicos das drogas e do alcoolismo

Apêndice: O Crack

Conta Corrente nº 20.098-0
Agência nº 2962-9 – Faria Lima – SP
Beneficiário: Projeto social
“Salvando Vidas das Drogas”
CNPJ/MF nº 05.527.226/0001-69

Banco do Brasil S/A

Sua empresa pode financiar a construção do nosso 

Centro de Reabilitação e Reinserção Social de 

Dependentes de Drogas Amor pela Vida, criado 

pelo IDELB.

Um centro de referência na América Latina com 

atuação nas áreas de tratamento, ensino e pesquisa 

para a recuperação de dependentes de drogas.

Pedimos sua importante contribuição financeira 

para que possamos viabilizar a construção do 

Centro de Reabilitação e Reinserção Social de 

Dependentes de Drogas – AMOR PELA VIDA, por 

meio de doações financeiras depositadas em conta 

bancária específica em nome do Projeto Social 

“Salvando Vidas das Drogas”, conforme os 

seguintes dados:

A cada  doados, você receberá um 

exemplar do Manual sobre Reabilitação e 

Reinserção Social de Dependentes de Drogas,

uma publicação dirigida para educadores, pais, 

jovens e, principalmente, a família, que tem 

presença fundamental durante todo o processo de 

tratamento do usuário de drogas, bem como de sua 

reinserção na sociedade.

R$ 350,00

Faça parte desta história!

Drogas: é possível vencer.

Para mais informações, acesse: http://www.idelb.org.br/centro_de_reabilitacao.php

Vamos vencer juntos essa guerra
contra as drogras.
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de São Judas Tadeu, que tem em seu vasto currículo profissional inúmeros tra-

balhos consagrados, destacando-se a Torre João Salem, que recebeu o VII 

Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, o maior prêmio de Arquitetura 

da América Latina.

O Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – 

AMOR PELA VIDA convidou a Matec Engenharia, uma das melhores e mais 

modernas construtoras do Brasil, com uma reconhecida e sólida participação 

no mercado nacional, ganhadora de dezenas de prêmios por sua excelência 

e qualidade profissional na realização de suas obras, para participar do 

projeto, fazendo a construção do empreendimento social.

O Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – 

AMOR PELA VIDA será construído em uma área total de 5.700 m², no 

município de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, que terá uma 

área construída de 4.000 m² para acomodar cerca de 60 quartos, sendo dois 

pacientes por acomodação. 

A instituição terá no total de 120 pacientes por tratamento, que terá, em média, 

quatro meses de duração. Serão acolhidos, portanto, por ano, cerca de 360 usu-

ários de drogas para realização de tratamento clínico psiquiátrico especializado. 

Com o objetivo de cumprirmos nossa missão de melhorar e ampliar o 

desenvolvimento da saúde pública no Brasil com o tratamento de dependen-

tes de drogas, com o firme propósito de reintegrá-los na sociedade, promover 

infâncias saudáveis e de saúde e bem-estar social, buscamos firmar parcerias 

com empresas, governos, organizações não governamentais e cidadãos.

Acreditamos que vamos ser capazes de conseguir realizar mais este empre-

endimento social, em benefício da sociedade brasileira. Quando estamos 

juntos e solidários, então, tornamo-nos invencíveis. Nenhuma ideia progride 

se não houver apoio de pessoas tecnicamente preparadas, envolvidas, 

motivadas e comprometidas com a mesma.

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTE DE DROGAS - AMOR PELA VIDA

Perspectiva artística da fachada do Centro de Reabilitação e Reinserção Social de Dependentes de Drogas – AMOR PELA VIDA, criado pelo IDELB

Nosso trabalho social encontra amparo legal no Art. 68 da Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD. O referido artigo é 
contemplado pela seguinte redação: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na 
prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas”.

C e n t r o d e R e a b i l i t a ç ã o e R e i n s e r ç ã o
S o c i a l d e D e p e n d e n t e s d e D r o g a s

Principais temas abordados pelo Manual:

Codependência

Como agir se meu filho ou minha filha estiver na 

drogadição?

Dicas para evitar problemas com as drogas

A drogadição e o alcoolismo

Classificação das drogas

Tipos de drogas e seus efeitos

Drogas estimuladoras (ou estimulantes)

Drogas perturbadoras (ou alucinógenas)

Definição de drogas e dependência

Sistema nervoso

Formas de uso

Dependência psicológica e física

Sintomas neuropsíquicos das drogas e do alcoolismo

Apêndice: O Crack

Conta Corrente nº 20.098-0
Agência nº 2962-9 – Faria Lima – SP
Beneficiário: Projeto social
“Salvando Vidas das Drogas”
CNPJ/MF nº 05.527.226/0001-69

Banco do Brasil S/A

Sua empresa pode financiar a construção do nosso 

Centro de Reabilitação e Reinserção Social de 

Dependentes de Drogas Amor pela Vida, criado 

pelo IDELB.

Um centro de referência na América Latina com 

atuação nas áreas de tratamento, ensino e pesquisa 

para a recuperação de dependentes de drogas.

Pedimos sua importante contribuição financeira 

para que possamos viabilizar a construção do 

Centro de Reabilitação e Reinserção Social de 

Dependentes de Drogas – AMOR PELA VIDA, por 

meio de doações financeiras depositadas em conta 

bancária específica em nome do Projeto Social 

“Salvando Vidas das Drogas”, conforme os 

seguintes dados:

A cada  doados, você receberá um 

exemplar do Manual sobre Reabilitação e 

Reinserção Social de Dependentes de Drogas,

uma publicação dirigida para educadores, pais, 

jovens e, principalmente, a família, que tem 

presença fundamental durante todo o processo de 

tratamento do usuário de drogas, bem como de sua 

reinserção na sociedade.

R$ 350,00

Faça parte desta história!

Drogas: é possível vencer.

Para mais informações, acesse: http://www.idelb.org.br/centro_de_reabilitacao.php

Vamos vencer juntos essa guerra
contra as drogras.
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Com o advento da Lei nº 10.741 de 2003, a chamada 
“Lei do Idoso”, os Planos de Saúde ficaram impedidos 
de aplicar reajuste às pessoas com 60 (sessenta) anos ou 

mais.

 Assim, o último reajuste por faixa etária, somente 
poderia se dar, quando o segurado atingisse os 59 (cinquenta e 
nove) anos de idade.

 Ocorre que, os Planos de Saúde, de forma torpe, 
adaptaram seus contratos, para que, ao atingir os 59 (cinquenta 
e nove) anos, o reajuste aplicado fosse feito de maneira vultuosa, 
a fim de não terem prejuízo em seus cofres.

 Muitos Segurados, ao atingirem a idade supracitada, 
tomam verdadeiro susto, visto que, o aumento aplicado chega 
a ultrapassar 100% e em alguns casos até 300% do valor da 
parcela paga mensalmente, o que na prática prejudica a renda 
familiar, ou mesmo, os cofres das empresas, que muitas vezes 
pagam uma parte ou integralmente os planos de saúde de seus 
funcionários.

 Vale frisar que, a relação existente entre Seguradoras e 
Segurados, é de Consumo e, nesse caso, nossa legislação impõe 
certos limites às empresas fornecedoras de serviço, como forma 
de coibir práticas abusivas.

 Os contratos que regulam os planos de saúde, são 
impostos de forma unilateral, são os chamados, contratos de 
adesão, em que o Segurado pouco, ou nada, pode alterar o 
seu conteúdo, muitas vezes apenas preenchendo seus dados 
pessoais e o questionário formulado pela própria Seguradora.

 Ocorre que, ainda que o indigitado reajuste por faixa 
etária muitas vezes esteja expressamente previsto em contrato, o 
qual poucas vezes é lido pelos Segurados, a Justiça Paulista, vem 
interpretando essa cláusula como abusiva, visto que, provoca 
um desequilíbrio contratual, onerando demasiadamente o 
consumidor e, devendo assim, ser a cláusula declarada nula de 
pleno direito, pois colocam o Segurado em desvantagem.

 Vale frisar que, as Seguradoras desrespeitam não só 
a legislação cível e consumeirista, mas as próprias normas da 

PLANOS DE SAÚDE 
TENTAM BURLAR A 
LEI DO IDOSO

Agencia Nacional de Saúde, que é o órgão responsável por 
regular as práticas das empresas de saúde suplementar.

 Assim, a justiça tem entendido que, ainda que o reajuste 
não seja aplicado às pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, 
e que esteja regulado em contrato, deve a respectiva cláusula 
ser declarada nula, pois onera excessivamente o contrato em 
desfavor ao consumidor, sendo incompatível com a boa-fé e a 
equidade.

 Desta forma, a Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados, aconselha as pessoas que se sentirem prejudicadas 
com o referido aumento, tão logo recebam o comunicado 
prévio de reajuste, que procurem o Judiciário para garantir a 
segurança de seus direitos, lembrando que, em muitos casos, 
foram concedidas medidas liminares, para que o reajuste ficasse 
suspenso até resolução final do mérito.

Por: Dra. Sandra Regina Freire Lopes



Para todas as relações negócios, o 
contrato é a forma mais segura, inclusive 
em âmbito jurídico, de documentar 

um acordo, uma vez que nele constam, 
reconhecidamente pela partes, as obrigações 
e os direitos de cada um.

Atualmente, em face da mudança 
nas relações de comércio e em razão do 
advento da sociedade de consumo, surgiu 
a padronização de contratos de prestação 
de serviços, com cláusulas predeterminadas 
pelo fornecedor e já impressas, nos quais 
só resta preencher os espaços referentes à 
identificação do comprador e do bem ou 
serviços, objeto do contrato. 

Estes contratos elaborados em massa 
são conhecidos como contrato de adesão; 
definido, em termos gerias, como um contrato 
redigido somente pelo fornecedor, sem que o 
consumidor possa discutir ou transigir sobre 
o conteúdo de suas cláusulas.

Como bem se apercebe deste 
contrato, o consumidor não possui nenhuma 
liberdade de negociação; de modo que estes 
contratos de adesão acabam por, muitas das 
vezes, se tornando um terreno propicio às 
práticas abusivas.

E, não é só pelo fato de que muitos 
consumidores desconhecem seusdireitos 
numa relação negocial; há que se considerar 
que, também,  existem casos em que o 
consumidor, mesmo conhecendo os seus 
direitos, aceita cláusulas abusivas, impostas 
pelo fornecedor, devido à necessidade 
daquele bem ou serviço oferecido.

O contrato de cunho consumerista, 
necessariamente, deve obedecer aos 
princípios que pugnam pela igualdade na 
relação obrigacional. Ao destacar uma 
condição que exclua esse equilíbrio, o risco 
do abuso é iminente e contamina toda a 
relação negocial.

Nosso ordenamento jurídico repele 
todo e qualquer procedimento abusivo nas 
relações de consumo, especialmente aquelas 
baseadas em contratos de adesão.

É surpreendente o volume de 
demandas de consumidores que são 
enganados, por meio de cláusulas abusivas, 
oferecidos pelas prestadoras de serviços, no 
momento em que se firma um contrato de 
adesão.

Na esteira destes acontecimentos, 
com o advento da Lei nº 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor institui-se diversas 
normas com o intuito de evitar as cláusulas 
abusivas nos contratos; configurando-se 
como uma lei de caráter protecionista do 
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O CONTRATO DE ADESÃO E AS 
CLÁUSULAS ABUSIVAS
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consumidor, o qual é, indiscutivelmente, 
a parte hipossuficiente nestas relações, 
fazendo com que haja uma equidade 
de posição entre as partes; proibindo ou 
limitando práticas abusivas por parte do 
fornecedor.

Direcionando este breve estudo 
ao combate das práticas abusivas nos 
contratos de consumo, passamos, então, 
à sua definição. Entendemos como prática 
abusiva as cláusulas opressivas, vexatórias, 
onerosas ou, ainda excessiva, formuladas 
pelo fornecedor, que violam os direitos 
dos consumidores ou infringem de alguma 
forma a lei. O resultado dessa relação 
acaba sendo uma gravíssima situação de 
desequilíbrio entre direitos e obrigações 
entre os contratantes.

 Sendo assim, visando os interesses 
dos consumidores, destacam-se alguns 
direitos incutidos na Lei nº 8.078/90,como 
aquele previsto em seu artigo 6º, que 
faz alusão como direito do consumidor, 
a possibilidade de alterar as cláusulas 
contratuais, sempre que for necessário, 
visando restabelecer o equilíbrio das relações 
entre as partes envolvidas nos negócios.

Suscitamos, também, o artigo 51, 
da referida lei, que preconizaa nulidade 
de pleno direito das cláusulas abusivas, as 
quais nem operam efeitos, uma vez que a 
nulidade de qualquer cláusula não torna 
inválido o contrato, com exceção das que 
não trouxer ônus excessivo para qualquer 
uma das partes. Traduzindo melhor, isto 
significa que essa cláusula é a cláusula 
abusiva que se torna agora nula de pleno 
direito, permanecendo válidas todas as 
demais cláusulas.

Por: Dra. Renata Higa

Já o artigo 47, do Código de Defesa 
do Consumidor ressalta que as cláusulas 
contratuais serão interpretadas de maneira 
mais favorável ao consumidor, especialmente 
as suas cláusulas dúbias; o qual é ressaltado 
pelo artigo423 Código Civil, que prescreve: 
“Quando houver no contrato de adesão 
cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-
se-á adotar a interpretação mais favorável 
ao aderente”. 

A legislação pátria exemplificou casos 
em que as cláusulas deverão ser consideradas 
abusivas, sendo claro que podem outras 
situações, através da Interpretação de seu 
conteúdo e consequências deixarem de ser 
consideradas como tal, principalmente em 
função das características específicas do 
negócio.

Assim, o abuso não resulta do fato 
que o consumidor é obrigado a aderir a 
este ou àquele texto contrato, mas sim do 
conteúdo eventual de uma convenção de 
cuja elaboração ele não participou e não 
poderá modificar visto a relação de forças 
existentes entre as partes confrontadas e 
que provavelmente ele encontrará no setor 
respectivo.

Num contrato, além da transparência 
do negócio, deve prevalecer a boa fé, que 
é a base da própria contratação de forma 
a dar sustentabilidade a empresa em seus 
objetivos.

Seguem alguns requisitos para 
a validade dos contratos de adesão: o 
consumidor tem que ter sido informado pelo 
fornecedor das condições gerais do contrato, 
anteriormente à assinatura (ou no mínimo 
no momento) do contrato; é necessário que 
os textos sejam redigidos em termos claros 
e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo 
tamanho da fonte não será inferior ao corpo 
doze; entre outros.

Por todo o exposto, é patente o direito 
do consumidor requerer diretamente em 
Juízo, a alteração ou exclusão de qualquer 
cláusula considerada abusiva no contrato, 
uma vez que estas são consideradas nulas de 
pleno direito.

O controle das cláusulas abusivas é 
uma necessidade imperiosa à organização 
social. O controle jurídico das condições 
contratuais gerais, principalmente das 
cláusulas abusivas, visa proteger a parte 
hipossuficiente - economicamente mais 
fraca, na relação contratual estabelecida 
nos moldes dos contratos de adesão/
massa. Desta feita, não se pode restringir 
esse controle aos contratos realizados entre 
fornecedores e consumidores.



EXPEDIENTE LC BOLETIM INFORMATIVO,
é uma publicação interna e distribuida a seus clientes e parceiros. Edição, redação, arte e produção gráfica: Instaure Comunicação Integrada. 
Lopes & Castelo Sociedade de Advogados - Matriz São Paulo - Av. Paulista, nº 575 - 17º Andar - Conjuntos 1710, 1711 e 1712 
CEP:01311-000 - Bela Vista - São Paulo - SP - Telefones: (11) 3876-1360 - Fax: (11) 3876-1367 - Filial - São José do Rio Preto/SP - Rua 
Minas Gerais, 433 - Vila Bom Jesus - 15014-210 - São José do Rio Preto/SP - Tel. / Fax: (17) 3222-1343

Os contribuintes paulistas com débitos de ICMS obtiveram, 
recentemente, importante vitória com a declaração de 
inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados pelo Estado 

de São Paulo sobre o imposto devido.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP) entendeu que é indevida a cobrança de juros de mora diários, 
calculados mensalmente, em patamar superior à Taxa Selic (Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia), o que vinha sendo realizado pela 
Fazenda do Estado.

Tal decisão beneficia tanto empresas que tenham débitos de 
ICMS ainda pendentes de regularização como aquelas que recolheram 
os valores devidos de ICMS com juros de mora acima da Taxa Selic, isto 
porque, poderão requerer judicialmente a revisão ou o ressarcimento 
dos valores que vinham sendo exigidos.

A cobrança indevida de juros de mora se fundamentava nos 
parágrafos 1º, 4º e 5º, do artigo 96, da Lei n.º 6.374/89, alterado 
em função da edição da Lei n.º 13.918/2009 que, entre outras coisas, 
instituiu novos parâmetros para calcular os juros de mora relativamente 
aos débitos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS).

Ficou determinado, nas disposições legais supramencionadas, 
que o montante do imposto e da multa ficaria sujeito a juros de mora de 
0,13% (treze décimos por cento) ao dia, podendo ser reduzido por ato 
do Secretário da Fazenda e que em nenhuma a taxa poderia ser inferior 
à SELIC, acumulada mensalmente.

Com base nessas prescrições legais foram expedidas resoluções 
da Secretaria da Fazenda que estabeleceram o percentual a ser aplicado 
aos juros de mora de débitos de ICMS. Tais percentuais giraram em 
torno de 0,10% (um décimo por cento) a 0,13 (treze décimos por cento), 
em média, ou seja, 3,0 a 3,9% ao mês. 

Girando nesse patamar, os juros de mora estavam em patamar 
elevadíssimo, se comparado aos juros aplicados com base na Taxa Selic, 
base para atualização dos débitos tributários federais, conforme previsto 
em lei.

A título ilustrativo, vale a pena verificarna planilha abaixo 
relacionada a discrepância, irrazoabilidade e desproporcionalidade 
entre as taxas de mora aplicadas no âmbito estadual com aquelas 
aplicadas sobre débitos federais no ano de 2011:

DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS DE 
MORA COBRADOS DE CONTRIBUINTES COM 
DÉBITOS DE ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Vê-se, portanto, que os juros de mora praticados pelo Estado 
de São Paulo para cobrança de débitos de ICMS encontram-se em 
patamares surreais, não observando o estipulado na Constituição Federal 
e nas regras que regulam a atualização da moeda no tempo. 

Foi exatamente nesse sentido que o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo julgou inconstitucional a aplicação desses percentuais 
aos débitos de ICMS, isto é, os juros de mora não podem extrapolar o 
percentual previsto por intermédio da Taxa Selic.

Entendeu o órgão máximo do judiciário paulista, composto de 
25 desembargadores, que matérias relacionadas a juros moratórios e 
correção monetária de créditos fiscais são, desenganadamente, institutos 
de Direito Financeiro e/ou Direito Tributário, ambos ramos do Direito 
situados na chamada competência legislativa concorrente da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso I, da 
Constituição Federal.

A competência concorrente pode ser sintetizada como a 
correlação, dentro do ordenamento jurídico, entre normas gerais e 
suplementares, pelas quais a União produz normas gerais sobre Direito 
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal 
compete suplementar, no âmbito de interesse local, aquelas normas, 
sem, todavia, ultrapassar ou divergir das normas emanadas pela União.

Em consonância com entendimentos anteriores do Supremo 
Tribunal Federal (STF), no sentido de ser vedado aos Estados-membros 
fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União, 
o Tribunal de Justiça de São Paulo, declarou a inconstitucionalidade da 
interpretação e aplicação dada pelo Estado de São Paulo as normas 
jurídicas que estipulam os juros de mora aplicados em relação aos 
débitos de ICMS, asseverando que tais percentuais não devem ultrapassar 
aqueles da Taxa Selic, sob pena de que seu alcance valorativo na fique 
adequado à Constituição Federal. 

Portanto, esta decisão traz algum alento às empresas que 
possuem débitos de ICMS e até mesmo àquelas que pagaram seus 
débitos atrasados nos moldes da legislação acima elencada, pois, tanto 
umas como as outras podem buscar a diminuição dos juros de mora 
aplicados ou o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

O precedente judiciário acima noticiado será um ótimo aliado na 
busca da diminuição da carga tributária destas empresas, abrindo uma 
grande possibilidade de êxito nas discussões judiciais que serão travadas, 
sobre esse tema, entre o Estado de São Paulo e os contribuintes de ICMS.

MÊS
Janeiro/2011

Fevereiro/2011
Março/2011
Abril/2011
Maio/2011
Junho/2011
Julho/2011

Agosto/2011
Setembro/2011
Outubro/2011

Novembro/2011
Dezembro/2011
TOTAL NO ANO

DIFERENÇA TAXAS

TAXA SELIC
0,86
0,84
0,92
0,84
0,99
0,96
0,97
1,07
0,94
0,88
0,86
0,91

10,61%

TAXA SEC. FAZENDA
3,10
2,80
3,10
3,00
3,41
3,30
3,41
3,10
3,00
3,10
3,00
3,10

43,31%
32,70%

Por: Dr. Marcos Jefferson da Silva


