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A Constituição Federal assegura em 
seu artigo 195, que compete a 
toda sociedade a manutenção da 

seguridade social, nos seguintes termos:

“Art. 195. A seguridade social será 
financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da 
lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, 
e das seguintes contribuições sociais:

I – do empregador, da empresa e da 
entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais 
rendimentos do trabalho pagos 
ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício; 
(...)”

Desta forma, os empregadores 
devem recolher a contribuição previdenciária 
sobre a folha de salário, contudo, a 
discussão em torno do que deve compor 
a base de cálculo da aludida contribuição, 
está caminhando para uma solução, tendo 
em vista o posicionamento externado pelo 
Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre avultar que, a discussão sobre 
a incidência da contribuição previdenciária 
sobre as verbas que efetivamente devem 
compor a sua base de cálculo é tema 
constante de discussão no judiciário, tendo 
em vista o benefício econômico-financeiro 
que poderá trazer as empresas que já estão 
assoladas no pagamento dos tributos. 

Importante destacar que, o INSS 
exige que a contribuição previdenciária 
sobre a folha de salário tenha como base de 
cálculo as verbas de natureza indenizatória, 
previdenciária e remuneratória, ou seja, 
não-salariais, totalmente contrária a 
determinação legal.  

De tal modo, o grande objetivo dos 
contribuintes que buscam o judiciário consiste 
em assegurar seu direito de recolher a 
mencionada contribuição previdenciária com 
a exclusão da sua base de cálculo das verbas 
não salariais, entre elas os adicionais noturno, 
periculosidade, insalubridade e horas extras; 
salário-maternidade e paternidade; aviso-
prévio indenizado; férias; terço constitucional 
de férias; os quinze primeiros dias que 
antecedem o auxílio-doença e auxílio-
acidente; entre outros, bem como se ressarcir 
dos valores pagos a maior, nos últimos cinco 
anos, devidamente atualizado através do 
instituto da compensação.

Assim, recentemente o Superior 
Tribunal de Justiça, visando assegurar uma 
prestação jurisdicional com maior solidez 
na efetiva uniformização da jurisprudência, 
proferiu decisão no Recurso Especial n.º 
1.230.957/RS, em julgamento de recurso 
repetitivo, ou seja, para que sejam aplicados 
a todos os casos análogos ao analisado, 
de que não deve incidir a contribuição 
previdenciária sobre as verbas pagas 
a título de terço constitucional de férias, 
aviso prévio indenizado e os quinze 
primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença.

Referida decisão mostra-se de 
todo relevante, eis que corresponde à 
padronização das decisões que já haviam 
sendo proferidas pelos Tribunais Regionais, 
que já consideravam que estas verbas 
deveriam estar fora do alcance de incidência 
da contribuição previdenciária.

No que tange a exigência do 
recolhimento da contribuição previdenciária 
sobre os valores pagos a título de férias 
gozadas, ou seja, quando não há prestação 
de serviço após o empregado ter cumprido 
o período aquisitivo anual, a 1ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 
do Recurso Especial n.º 1.32.294-5, decidiu 
que não incide a contribuição previdenciária 
sobre o salário pago no período de férias. 

Os contribuintes ao longo dos 
últimos anos aguardavam a solidificação 
do posicionamento dos tribunais superiores, 
que após apreciarem inúmeras demandas 
que tinham como objetivo o afastamento 
da tributação previdenciária sobre as 
verbas de caráter indenizatório, pagas aos 
trabalhadores, entenderam que não deve 
ocorrer a tributação sobre os valores pagos 
a título de terço constitucional de férias, aviso 
prévio indenizado e os quinze primeiros 
dias de afastamento do empregado que 
antecederem ao auxílio doença.

Aludido posicionamento representa 
uma verdadeira vitória dos contribuintes, que 
devem realizar um estudo minucioso a fim de 
verificar a base de cálculo da contribuição 
previdenciária e, com isso otimizar a redução 
da sua carga tributária e aumentar a 
lucratividade da sua empresa.

Sendo assim, mister salientar tratar-se 
de uma verdadeira vitória dos contribuintes, 
para cada vez mais neste país, utilizarem-se 
destes pronunciamentos para otimização de 
redução da sua carga tributária, esta, que há 
tempos minimiza tanto a lucratividade das 
empresas.

Por: Dra. Lilian Luciana Aparecida Sartori Maldonado

INSS VERBAS INDENIZATÓRIAS
O entendimento no STJ quanto a parcela recolhida sobre 1/3 constitucional de férias, 
aviso prévio indenizado e os quinze primeiros dias de afastamento do empregado que 

antecedem o auxílio doença.
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Conforme o Decreto nº 60.444 publicado 
em 14 de maio de 2014, o Governo do 
Estado de São Paulo instituiu um novo 

Programa Especial de Parcelamento – PEP do 
ICMS, para liquidação de débitos fiscais dos 
contribuintes. A medida foi autorizada pelo 
Convênio ICMS-24, celebrado em março 
no âmbito do Conselho Nacional de política 
Fazendária (Confaz).

Este parcelamento possui como 
natureza, a inclusão de débitos estaduais 
do ICMS decorrentes de fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2013, 
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida 
ativa, que já possuam ajuizamento de ação 
própria.

O referido decreto possui basicamente 
as mesmas regras e as mesmas cláusulas do 
último parcelamento de 2013. Trata-se de 
uma verdadeira cópia deste último, porém 
com data de adesão pelo período de 19 
de maio a 30 de junho de 2014, bem como, 
inclusão de débitos com fatos geradores até 
31 dezembro de 2013.

O Programa Especial de Parcelamento 
possibilita a redução de juros, multas e 
honorários advocatícios em 5% (cinco 
por cento) do valor do débito fiscal, bem 
como a possibilidade da realização deste 
parcelamento em até 120 (cento e vinte) 
parcelas consecutivas, sendo que, o valor 
mínimo da parcela corresponderá há R$ 
500,00 (quinhentos reais), a redução da multa 
punitiva será de 50% (cinquenta por cento) do 
valor atualizado, moratória em 40% (quarenta 
por cento) do valor dos juros incidentes sobre 
o imposto e sobre a multa punitiva.

O pagamento efetuado em parcela única, 
possui redução de 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor atualizado das multas punitivas 
e moratória e 60% (sessenta por cento) do 
valor dos juros incidentes sobre o imposto e 
sobre a multa punitiva.

Correspondente aos módulos de 
parcelamento, temos três possibilidades com 
três variações do acréscimo financeiro para 
cada uma, quais sejam:

• Até 24 parcelas – com acréscimo 
financeiro de 0,64% ao mês;

• De 25 a 60 parcelas – com acréscimo 
financeiro de 0,80% ao mês;

• De 61 a 120 parcelas – com acréscimo 
financeiro de 1% ao mês.

O parcelamento possibilita a inclusão dos 
valores dos contribuintes espontaneamente 
denunciados, àqueles que não foram 
declarados na GIA – Guia de Informação e 
Apuração do ICMS, bem como decorrentes 
de infrações relacionadas a fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2013 
não informados por meio de GIA, débitos 
decorrentes exclusivamente de penalidade 
pecuniária por descumprimento de 
obrigação acessória, saldo remanescente de 
parcelamento celebrada no âmbito do PPI de 

2007 e PEP de 2012 rompido, desde que esteja 
inscrito em dívida ativa e àqueles ordinários 
realizados e autorizados pelo Regulamento do 
ICMS.

No caso dos contribuintes sujeitos às 
normas do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições, as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
submetidas ao Simples Nacional, poderão ser 
liquidados os débitos fiscais relacionados ao 
diferencial de alíquota, à substituição tributária 
e ao recolhimento antecipado, em parcela 
única ou parceladamente em até 120 vezes.

Porém, não poderão ser liquidados os 
débitos informados por meio da Declaração 
Anual do Simples Nacional – DASN ou do 
PGDAS-D e os exigidos por meio de auto de 
infração lavrado conforme Resolução 94/2011 
do Comitê Gestor do Simples Nacional, em 
seus artigos 79 e 129.

Para maiores informações, o contribuinte 
poderá acessar o endereço eletrônico www.
pepdoicms.sp.gov.br, o qual também lhes 
permitirá a adesão ao PEP do ICMS pelo 
período de 19 de maio a 30 de junho de 2014, 
nesta página da internet, poderá selecionar os 
débitos fiscais a serem liquidados, a emissão 
da Guia de Arrecadação Estadual – GARE 
ICMS da parcela única e seus descontos bem 
como da primeira parcela correspondente as 
suas modalidades de parcelamento.

O vencimento da parcela única ou da 
primeira parcela será no dia 25 do mês 
corrente, para as adesões ocorridas entre os 
dias 1º e 15º, no dia 10 do mês subsequente, 
para as adesões ocorridas entre o dia 16º e o 
último dia do mês. 

A adesão pelo site não implica, 
necessariamente em celebração do 
parcelamento pois, a mesma somente 
será determinada com o pagamento da 
primeira parcela dentro do prazo fixado. No 
último parcelamento, diversos contribuintes 
realizaram uma simulação de adesão para 
identificar o valor total e os benefícios gerados 
neste parcelamento, como redução de juros, 
multa, honorários advocatícios e conhecimento 
dos acréscimos financeiros. Trata-se de um 
“levantamento automático” da totalidade dos 
débitos de ICMS dos contribuintes, gerado 
pelo Governo do Estado de São Paulo.

Vale ressaltar, que os contribuintes devem 
analisar e estudar se os valores informados 
no ato da adesão eletrônica são realmente 
devidos, se não há dentre eles, valores que 
possam ter sido prescritos, que os mesmos 
não possuam condão de eficácia de exigência 
pelo fisco Paulista, como ocorreu na adesão 
do último PEP.

Se não bastasse, como no anterior 
programa especial do PEP, o parcelamento 
ou pagamento em parcela única, implica em 
confissão irrevogável e irretratável dos débitos 
fiscais, bem como expressa renúncia a qualquer 
defesa ou recurso administrativo ou judicial, 
ou seja, os contribuintes deverão providenciar 

a desistência de todas as ações, recursos e 
defesas dos débitos na fase administrativa 
e judicial, comprovando a desistência com 
a Secretaria da Fazenda Estadual-SP no 
prazo de 60 dias, e aqueles que já possuam 
ação executiva ajuizada, deverão garantir 
integralmente o débito, pagando também as 
custas e honorários advocatícios reduzidos em 
5% por este decreto.

Vale frisar que, este parcelamento será 
considerado rompido conforme as disposições 
deste decreto, quando houver a falta de 
pagamento de 4 ou mais parcelas consecutivas 
ou não, excetuada a primeira, a falta de 
pagamento de até três parcelas, excetuada 
a primeira, após 90 dias do vencimento da 
última prestação do parcelamento, a não 
comprovação da desistência e do recolhimento 
das custas e dos encargos de eventuais ações, 
defesas, manifestações, recursos apresentados 
na esfera judicial, declaração incorreta, na 
data de adesão, do valor atualizado do 
depósito judicial para fins de abatimento do 
saldo devedor ou se o depósito não possui 
correlação com os débitos incluídos no 
parcelamento. 

O rompimento do parcelamento implica 
ainda o imediato cancelamento dos descontos 
elencados neste programa especial e, os 
débitos serão integralmente reincorporados 
com imediata exigência e os demais acréscimos 
legais previstos na legislação.

Por fim, mais uma vez em um curto 
espaço de tempo, como costumeiramente 
não se fazia, o Governo Paulista abriu uma 
nova possibilidade para que os contribuintes 
com débitos possam liquidar o seu passivo 
de ICMS, mas este decreto possibilita a 
discricionariedade do contribuinte incluir qual 
débito deseja que seja regularizado. Assim,faz 
se necessária uma análise minuciosa por 
parte do contribuinte a fim de identificar se o 
imposto inserido no PEP é realmente devido, se 
o mesmo não está prescrito ou se ainda vale 
a possibilidade de defesa administrativa ou 
judicial para sua devida anulação.

Por: Dr. Raphael Alonso

O GOVERNO DE SÃO PAULO INSTITUIU NOVO 
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DE 

DÉBITOS DO ICMS - PEP



Exemplifica o Ministro do TST 

Alexandre Agra Belmonte: “Assim, por 

exemplo, um empregado com salário 

de R$ 900,00 vai receber R$ 900 + R$ 

300 pelas férias, além da remuneração 

equivalente a dez dias de trabalho 

(R$300), totalizando R$1.500”, explicou, 

na ocasião, o relator do recurso de revista 

onde se veiculava a matéria.

Assim, o pagamento do terço 

constitucional sobre o abono pecuniário 

seria o mesmo que pagar 40 dias de férias 

ao empregado, 30 dias de férias mais 10 

de abono, garantindo ao empregado o 

enriquecimento ilícito, prática esta vedada 

pela legislação trabalhista.
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O Tribunal Superior do Trabalho 
confirmou sua posição sobre o 
tema do terço constitucional sobre 

o abono pecuniário, no sentido de ser 
contrário ao mesmo, pois interpretando 
a norma contida no artigo 143 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
firmou entendimento no sentido de que, 
pago o terço constitucional sobre os 30 
dias de férias, é indevido o seu pagamento 
sobre o abono pecuniário de férias.

O direito às férias está garantido 
pela Constituição Federal em seu artigo 
7º, inciso XVII.

Vale ressaltar que o abono 
pecuniário é a conversão em dinheiro, 
de 1/3 (um terço) dos dias de férias a 
que o empregado tem direito. É uma 
opção ao empregado, independente da 
concordância do empregador, desde que 
requerido até 15 dias antes do término do 
período aquisitivo.

O abono pecuniário equivale à 
contraprestação relativa aos dez dias que 
serão laborados, assim, não deve sofrer o 
reflexo do terço constitucional que agrega 
ao valor das férias.

 Resta claro que o artigo 143 da CLT 
restringe o acréscimo de valores ao abono 
pecuniário, mesmo sendo ele referente ao 
terço constitucional. O terço constitucional 
está diretamente ligado ao direito de lazer 
do empregado quando este goza de suas 
férias. Não havendo gozo de férias não há 
que se falar em terço constitucional.

Segundo a Súmula 328 do TST, o 
terço de férias deve ser calculado sobre os 
30 dias, ou seja, 30 dias quando gozados, 
se 10 dias são vendidos em forma de 
abono não há que se falar em terço 
constitucional sobre o mesmo.

“O empregado não tem direito ao 
pagamento do terço constitucional sobre 
o abono de que trata o artigo 143 da 
CLT quando as férias de 30 dias já foram 
pagas com acréscimo de um terço”.

ABONO PECUNIÁRIO
Não Incidência do Terço Constitucional de Férias

Por: Dra. Thais Ferreira Ferreira Galatte Pourrat
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De acordo com as inovações 
trazidas pelo processo 
eletrônico, novas regras foram 

criadas para a intimação dos atos 
processuais e, na esfera administrativa, 
os contribuintes devem se atentar aos 
procedimentos instituídos, evitando, 
assim, a perda de prazos para defesas 
e/ou apresentação de documentos.

 Os casos que mais tem 
causado transtorno aos contribuintes, 
são as intimações enviadas à Caixa 
Postal do contribuinte, disponibilizadas 
no Portal do e-CAC, no site da Receita 
Federal do Brasil, conforme veremos.

 O assunto foi regulamentado 
pela Portaria SRF 259/2006, mais precisamente em seu art. 4º, o 
qual determina que as intimações serão feitas de forma eletrônica, 
mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, dentre 
outras formas.

 No caso, considera-se domicilio tributário do sujeito 
passivo, a Caixa Postal a ele atribuída pela administração pública 
e disponibilizada no e-CAC, a qual somente se torna viável, após 
expressa autorização do Contribuinte.

 A autorização, que a norma faz menção, nada mais é 
que o Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o qual 
pode trazer muitas facilidades aos Contribuintes, no entanto, exige 
que seja redobrada a atenção, para evitar transtornos futuros.

 Atenção maior devem ter as Empresas, que muitas vezes 
não tem uma pessoa específica que manuseia o Certificado Digital 
e, quando necessário ter acesso a alguma informação que exige a 
assinatura do Termo de Opção pelo DTE, acabam por aderi-lo, por 
mera praticidade, porém, sem se atentar às suas consequências 
na prática.

 Ao aderir o Termo de Opção ao DTE, o Contribuinte 
passará a receber as intimações eletronicamente, em uma Caixa 
Postal, disponibilizada no e-CAC, substituindo, assim, as outras 
formas de intimação (postal, pessoal, ou por edital), ficando 
totalmente responsável pela leitura de suas mensagens.

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
Intimações Eletrônicas e Contagem de Prazos na Receita Federal do Brasil

 A intimação considerar-se-á feita, 
contados 15 dias de sua entrega na caixa postal 
do contribuinte, passando a fluir, a partir de então, 
o prazo para o cumprimento de eventual prazo de 
defesa.

 Assim, recomenda-se que o 
contribuinte consulte sua caixa de mensagens a 
cada 15 dias, pois, note que, após a entrega da 
mensagem – e não após a leitura – o contribuinte 
ainda terá 15 (quinze) dias para ler o seu teor e, 
após esse lapso, ocorrerá o chamado “decurso de 
prazo”, momento em que começará a contagem 
do prazo para eventual interposição de recurso.

 O sistema, após a adesão, permite o 
cadastramento de até 3(três) celulares ou e-mails 

a escolha do contribuinte, para recebimento de SMS ou de um 
alerta a respeito da existência de comunicações importantes em 
sua Caixa Postal, as quais deverão ser lidas pelo acesso ao e-CAC. 
Frisa-se que os alertas não conterão o conteúdo das intimações, 
apenas servirão para informar que existe uma intimação ou 
informação pendente de leitura no sistema do e-CAC.

 É de suma importância que o contribuinte tenha extremo 
zelo e cuidado com o manuseio do Certificado Digital, bem como, 
caso decida aderir ao Termo do Domicilio Tributário Eletrônico, 
que se atente às informações que serão lançadas, para que possa 
ter controle quanto às futuras intimações e mensagens que poderá 
receber.

 Nas empresas, é aconselhável, nomear um responsável 
por consultar regularmente a caixa postal do e-CAC, bem como 
indicar criteriosamente os celulares e/ou e-mails que receberão 
os alertas de notificações, para que a empresa evite a perda 
de prazos, vez que a partir da adesão ao Termo, o contribuinte 
assume total responsabilidade pela leitura das intimações e, 
acessando, ou não, a Caixa Postal, após, 15 (quinze) dias da sua 
disponibilização, terá início a contagem de prazos e possivelmente 
a preclusão de direitos.

Por: Dra. Sandra Regina Freire Lopes
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Recentemente, a notificia da famosa Atriz 
Angelina Jolie, acerca da realização 
de mastectomia, ou seja, retirada das 

duas mamas como prevenção de um futuro 
câncer de mama, feita por Angelina Jolie, que 
descobriu ter 87% (oitenta e sete por cento) 
de chance de desenvolver o mesmo tipo de 
câncer de mama que causou a morte de sua 
mãe, foi objeto de ampla discussão e, a partir 
de então, várias pessoas passaram a estudar 
a viabilidade de realização do mesmo método 
preventivo.

No entanto, os planos de saúde têm 
negado a realização dos procedimentos 
médicos que envolvem a mastectomia 
preventiva, desde a realização de exames para 
verificar a presença dos genes BRCA 1 e 2, em 
que se pode identificar, de forma preventiva, a 
probabilidade de desenvolvimento do câncer, 
bem como têm negado a própria cirurgia 
para remoção da mama e sua reconstrução 
com uso de próteses. 

Contudo, a realização de alguns 
procedimentos são indispensáveis para o 
diagnóstico preventivo de casos de câncer de 
mama e de ovário.

Para tanto, equivocadamente, 
fundamentam a negativa  pela exclusão 
contratual de tais procedimentos preventivos, 
bem como que inexiste a referida cobertura, 
em decorrência do alto custo destes 
procedimentos.

 A Agência Nacional de Saúde – ANS, 
neste sentido, se posiciona para obrigar os 
planos de saúde a arcarem com esses tipos 
de exames, vez que não podem tratar certos 
procedimentos estipulados em contrato, de 
forma taxativa.

Doravante, há resistência dos planos 
de saúde em arcar com tais procedimentos e, 
assim, não havendo alternativa de conseguir 
a realização dos exames em discussão por 
via consensual, deve-se recorrer ao Poder 
Judiciário, com o escopo de obter a tutela 
jurisdicional que possa resguardar o direito 
inerente à própria dignidade humana. 

Todavia, tal como dito, o plano 
de saúde não pode apenas se ater a 
interpretação literal das cláusulas estipuladas 
no contrato, tendo em vista que a medicina 
evolui constantemente, bem como que as 
cláusulas devem ser interpretadas conforme 
os princípios de probidade e razoabilidade.

A Lopes & Castelo obteve razão 
favorável a uma cliente que, tal como a 
atriz Angelina Jolie, possuía risco efetivo de 
desenvolver a referida patologia, visto que 
teve câncer no ovário, sendo portadora de 
mutação genética, por probabilidade de 87% 
(oitenta e sete por cento) de ter novo câncer.

No que tange ao procedimento de 
mastectomia, cumpre destacar algumas 
considerações, senão vejamos.

O motivo da realização da 
mastectomia consiste no fato de constatar 
que a pessoa possui alteração genética BRCA 
1 e 2 que causa câncer de mama. Assim, ao 
realizar a mastectomia, haverá redução de 
até 95% de a paciente desenvolver o câncer.

No caso de haver a referida 
alteração genética, caso a paciente não 
realize a mastectomia e seja submetida a 
um tratamento de câncer convencional, há 
chances reais de não haver êxito e o tratamento 
não evitar a fatalidade. Contudo, não fica a 
paciente adstrita a realizar esta cirurgia, visto 
que existem outros procedimentos, como a 

realização de exames frequentes: ultrassom, 
mamografia, ressonância magnética. 

Porém, ressalta-se que caso decida 
realizar os testes e a mastectomia, juntamente 
com a reconstrução mamária de forma 
preventiva, os planos de saúde deverão arcar 
com os gastos provenientes dos referidos 
procedimentos.

 No processo em questão, patrocinado 
pela Lopes & Castelo, o magistrado entendeu 
que embora a cláusula que dispõe sobre 
o objeto do seguro, não tenha previsão 
expressa para cobertura de procedimentos 
cirúrgicos que previnam a ocorrência de 
doenças, por ser um contrato de adesão, 
firmado entre as partes, nos termos do 
artigo 423 do Código Civil e no artigo 47 
do Código de Defesa do Consumidor, deve 
ser interpretado de maneira mais favorável 
ao aderente/consumidor.

Com base no princípio da boa-fé 
objetiva, como regra, o magistrado entendeu 
ainda que se pode aplicar cobertura aos 
procedimentos de tratamento visando evitar 
doenças,  se o risco da doença for efetivo e 
concreto.

Tendo em vista que, um direito 
fundamental não se sobrepõe a outro, 
podemos concluir como um avanço 
jurisprudencial o entendimento de exigir 
cobertura de forma preventiva de doenças 
pelo plano de saúde, considerando os 
princípios que norteiam a interpretação 
contratual como a boa-fé objetiva, 
preservando o direito à vida e à dignidade 
humana, direitos estes inerentes no Estado 
Democrático de Direito. 

É nesse aspecto que a Lopes & Castelo 
Sociedade de Advogados obteve êxito em 
conseguir judicialmente, que a seguradora 
de plano de saúde realizasse exames e 
procedimento cirúrgico de forma preventiva, 
quais sejam: os testes dos genes BRCA 1 e 
2; mastectomia e reconstrução mamária, 
com a finalidade de proteger a saúde física e 
mental da Autora. 

Por: Dra. Graziella Veras Medeiros Rosa

MASTECTOMIA PREVENTIVA
Ilegalidade da Negativa dos Planos de Saúde



A auditoria trabalhista é um procedimento de análise de 
documentos, atividades e rotinas que visa solucionar 
problemas ou preveni-los, com a finalidade de reduzir 

custos e prevenir riscos implantando medidas preventivas e 
corretivas.

A auditoria trabalhista engloba todas as relações 
trabalhistas existentes na empresa, não só as do departamento 
de recursos humanos.

Tal procedimento apresenta inúmeros benefícios tais 
como a auto verificação da situação da empresa, ou seja, não 
precisa ser multada para após tomar providências podendo 
adotá-las anteriormente; diminuir erros e prejuízos; criar, filtrar 
e peneirar as tarefas criando setores de controle de qualidade; 
evitar erros, ineficácias, fraudes, desvios, pagamentos indevidos 
e outras irregularidades como, por exemplo, pagamentos a 
maior ou menor de salários, tributos, descontos, benefícios, além 
de diminuir o passivo trabalhista e multas administrativas.

AUDITORIA TRABALHISTA
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São analisados, dentre outros, os seguintes documentos: 
cartões de ponto, folha de pagamento, recolhimentos de INSS, 
FGTS e IRRF, férias, 13º salário, rescisões, segurança e medicina 
do trabalho, menor aprendiz, etc.

O auditor irá analisar por amostragem funcionários 
admitidos recentemente, ainda em contrato de experiência, os 
demitidos atualmente, os que possuem descontos de IRRF com 
dependentes, empregados com salário família, com longo tempo 
de permanência na empresa, os descontos de vale transporte, 
em folha de pagamento, afastados, rescisões, adicionais de 
insalubridade, periculosidade, de risco, noturno, entre outros.

Vale ressaltar que as normas trabalhistas não possuem 
hierarquia, vigorando sempre o princípio da condição mais 
benéfica, devendo sempre ser observados os princípios do 
direito do trabalho.

Assim, nos dias atuais, a auditoria trabalhista é a melhor 
forma, mais fácil e econômica ferramenta de prevenção.
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O Superior Tribunal de Justiça – STJ 
rejeitou, em recente julgamento, 
o cabimento dos embargos 

de divergência opostos contra decisão 
proferida pela Terceira Turma, a qual 
concedeu indenização de dano moral 
a uma filha, vítima de abandono afetivo 
cometido por seu pai.

O caso em apreço está assentado 
no julgamento do Resp. 1.159.242/SP, 
relatado pela eminente Ministra Nancy 
Andrighi que, em seu exímio voto, 
examinou e esclareceu vários pontos 
importantíssimos em relação à existência 
do dano moral nas relações familiares 
indicando que não existem restrições 
legais à aplicação das regras relativas à 
responsabilidade civil e o consequente 
dever de indenizar/compensar, no Direito 
de Família.

Ressaltou o julgado, ainda, que 
a perda do poder familiar (art. 1638, II, 
do Código Civil), que foi apontada como 
a única punição possível de ser imposta 
aos pais que descuram do encargo a 
eles atribuído, não suprime, nem afasta, 
a possibilidade de indenizações ou 
compensações, porque tem como objetivo 
primário resguardar a integridade do 
menor, ofertando-lhe, por outros meios, a 
criação e educação negada pelos genitores 
e nunca compensar os prejuízo advindos 
do malcuidado recebido pelos filhos.

O ponto principal que merece 
maior atenção na explanação no voto 
da eminente Relatora, foi a relação do 
dever de cuidado dos genitores com seus 
filhos, sendo que o dever de convívio, 
de cuidado, de criação e educação dos 
filhos, vetores que, por óbvio, envolvem 
a necessária transmissão de atenção e o 
acompanhamento do desenvolvimento 
sócio psicológico da criança.

Para que tal falta de omissão dos 
genitores seja caracterizado como dano 
moral é necessário a observância dos 
elementos necessários para configurar a 
responsabilidade civil, ou seja, o dano, a 
culpa e o nexo causal.

O DEVER DE CUIDADO  
COMO VALOR JURÍDICO

 E tal responsabilidade civil, 
conforme menciona a Nobre Relatora, 
“tem como gênese uma ação, ou omissão, 
que redunda em dano ou prejuízo para 
terceiro, e está associada, entre outras 
situações, à negligência com que o 
indivíduo pratica determinado ato, ou 
mesmo deixa de fazê-lo, quando seria 
essa sua incumbência”.

A existência de ação ou omissão deve 
ser juridicamente relevante, para fins de 
configuração de possível responsabilidade 
civil. A grande divergência no caso em 
apreço foi a relação da falta de afeto 
com a necessidade de ser indenizado tal 
sentimento.

A falta de afeto, pela análise da 
eminente Relatora, não está relacionada 
à falta de amor, pois este é faculdade do 
indivíduo, não cabendo ao Estado exigir 
tal conduta, mas o cuidado é um dever, 
“em suma, amar é faculdade, cuidar é 
dever”.

Nesse aspecto a eminente Ministra 
Nancy Andrighi, elucidou que o dano moral 
no caso em apreço, está relacionado à 
percepção do cuidado como valor jurídico 
apreciável e sua repercussão no âmbito 
da responsabilidade civil, constituindo-se 
o cuidado como fator curial à formação 
da personalidade do infante, devendo ele 
ser alcançado a um patamar de relevância 
que mostre o impacto que tem na higidez 
psicológica do futuro adulto.

O cuidado, como valor jurídico 
demonstrado, não está somente no 
aspecto do afeto, vai além, indicando que 
a prole não pode mais ser tratada como 
acessório no processo de criação.

O ponto discutido neste, e em 
vários outros casos, não tem apenas seu 
foco em estabelecer a aplicação e análise 
de um dano ocasionado pela falta de 
afeto, ou pelo ressarcimento pela falta de 
demonstração do amor, mas sim da análise 
do aspecto social que tais sentimentos têm 
na atual conjuntura familiar, envolvendo 
a necessária transmissão de atenção e o 
acompanhamento do desenvolvimento 
sócio psicológico da criança.

Tinha-se que o julgamento do 
referido caso, serviria como meio de 
uniformização da jurisprudência, haja vista 
a existência de divergências em relação à 
apreciação da matéria em julgamentos 
anteriores.

Entretanto, tal uniformização não 
foi possível, pelo entendimento da maioria 
dos ministros, dada às distinções atreladas 
aos fatos e as características específicas 
de cada caso, sendo que devido a 
tais circunstâncias não se permitiria 
comparação entre eles para efeito de 
uniformização.

Este dever que está longe de ser 
pacificado pelos Tribunais, devido ao seu 
aspecto subjetivo atinente ao dever de 
indenizar no âmbito moral. 

Sendo assim, a reparação que se 
busca não é a atrelada à falta de amor, 
mas sim à reparação pelo descuido do 
genitor para com sua prole, o que faz 
do genitor um descumpridor dos deveres 
inerentes da paternidade, pelo que deve ser 
responsabilizado, cabendo ressaltar que o 
dano moral não mais se restringe à dor, 
à tristeza e ao sofrimento, estendendo a 
sua tutela a todos os bens personalíssimos, 
incluindo-se nesse aspecto o dever de 
cuidado.

Por: Dr. Danilo Cavalheiro Gomes 


