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A todos os nossos clientes e parceiros, temos a 
imensa satisfação de comunicar que iniciamos o 

ano dando sequência aos projetos institucionais visando 
o estreitamento de nossos laços, primeiramente por 
intermédio de informação jurídica de qualidade, o que 
há anos já tem sido feito através do nosso Informativo 
Jurídico, elaborado e idealizado pelo corpo jurídico do 
Domingos Assad Stocco Advogados. Além disso, uma 
nova estrutura de comunicação está sendo pensada e 
criada para que a relação cliente-advogado se torne 
ainda mais próxima, sendo que em breve isso ocorrerá, 
também, por meio de mailings diários, emails e redes 
sociais. Desejamos a todos uma ótima leitura e nos 
colocamos sempre à disposição para atendê-los e ouví-los.
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Nos termos da Medida Provisória n.º 766, de 4 de 
janeiro de 2017, o Governo instituiu programa 

para regularização da situação fiscal junto à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, em condições especiais.
Para regulamentar a matéria, foram editadas a 
Instrução Normativa RFB n.º 1.687, de 31 de janeiro 
de 2017 e a Portaria PGFN n.º 152, de 2 de fevereiro 
de 2017.
Segundo a legislação, há critérios e requisitos 
específicos para adesão, o que deve ser considerado 
caso a caso.
Por exemplo, os débitos fiscais vencidos até 30 de 
novembro de 2016 poderão ser liquidados nas 
seguintes modalidades: (i) pagamento à vista de 20% 
do valor da dívida e parcelamento do saldo restante 
em até 96 prestações mensais e sucessivas ou (ii) 
parcelamento em até 120 prestações mensais, 
sucessivas e escalonadas, observados percentuais 
mínimos aplicados sobre o valor da dívida: da 1ª à 12ª 
prestação: 0,5%; da 13ª à 24ª prestação: 0,6%; da 25ª 
à 36ª prestação: 0,7%; e da 37ª prestação em diante: 
percentual correspondente ao saldo remanescente, 
em até 84 prestações mensais e sucessivas, de modo 
que o menor  recurso seja comprometido nos primeiros 
anos.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, é permitido 
liquidar a dívida com a utilização de crédito fiscal. Como se sabe, a presença e a participação dos pais 

na vida de seus filhos é essencial para seu 
desenvolvimento saudável, e o descumprimento de tal 
obrigação configura verdadeira afronta ao quanto 
disposto no art. 227 da Constituição Federal, que 
assegura à criança e ao adolescente o direito à 
dignidade e à convivência familiar e os coloca a salvo 
de qualquer tipo de negligência, crueldade ou 
opressão.
Assim, o abandono afetivo caracteriza-se pela prática 
de condutas omissivas no cumprimento dos deveres 
morais decorrentes do poder familiar, como os deveres 
de fornecer educação, carinho, atenção e afeto, de 
modo que tal omissão pode vir a gerar prejuízos de 
ordem imaterial à prole e à formação de sua 
personalidade.

O valor mínimo de cada prestação mensal é de R$ 
200,00 para pessoa física e R$ 1.000,00 para pessoa 
jurídica.
A adesão importa no dever de pagar regularmente os 
débitos fiscais vencidos após 30 de novembro de 2016, 
inscritos ou não em Dívida Ativa da União, dentre 
outras responsabilidades estabelecidas pela lei.
A falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 
alternadas, dentre outras causas, implica exclusão do 
programa, com a consequente e imediata exigibilidade 
do débito fiscal ainda não pago.
Na Receita Federal do Brasil, o pedido deve ser 
apresentado de 1º de fevereiro de 2017 até 31 de maio 
de 2017. Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
o pedido deve ser apresentado de 06 de fevereiro de 
2017 até 05 de junho de 2017 ou de 06 de março de 
2017 até 03 de julho de 2017, a depender da situação.
Portanto, levando-se em conta as particularidades 
estabelecidas no Programa de Regularização 
Tributária, aos interessados, é aconselhável a assessoria 
de um advogado especialista, de modo que sejam 
levantados os possíveis benefícios e riscos, conforme o 
caso concreto.

Governo Federal institui 
programa para regularização 
da situação fiscal em condições 
especiais

A indenização por dano moral 
em casos de abandono afetivo
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Considerando então que os deveres inerentes ao poder 
familiar não se restringem ao suporte material, muito 
tem se discutido se a ausência de cuidado também no 
âmbito afetivo geraria dano de natureza moral passível 
de indenização, em virtude de possíveis danos à 
dignidade e à formação psicológica da criança/
adolescente.
Muito embora haja em nosso ordenamento corrente 
que entenda que a indenização nesses casos é ind 
evida, pois supostamente pretenderia uma penalização 
pela “falta de amor”, o que não seria possível, a maioria 
dos julgados têm se dado em sentido contrário, 
entendendo que o abando afetivo trata-se de omissão 
que caracteriza ato ilícito passível de compensação 
pecuniária, devendo o sofrimento imposto à prole ser 
financeiramente compensado.
Todavia, o que se observa é que essa questão ultrapassa 
os limites de uma simples compensação financeira por 
falta de afeto ou “falta de amor”, como alguns se 
referem, mas trata-se verdadeiramente de uma busca Juliana Gonçalves Amâncio
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pela reparação do descuido para com a prole e pelo 
descumprimento dos deveres inerentes do poder 
familiar, situação essa que inquestionavelmente acaba 
acarretando abalos e danos à figura e ao 
desenvolvimento do menor.
Conforme citação da Ilustra Ministra Nancy Andrighi 
no julgamento de decisão inédita no STJ, “amar é 
faculdade, cuidar é dever”, de modo que não é possível 
obrigar alguém a amar quem quer que seja. Porém, a 
negativa em oferecer cuidado consistente em amparo 
e assistência moral, psíquica e afetiva, é deixar de 
atender às necessidades de alguém em prejuízo de sua 
formação moral e psicológica, muitas vezes implicando 
no desfazimento de vínculos previamente 
estabelecidos. E ignorar este dever de cuidado, 
decorrente do poder familiar, pode acabar 
desdobrando-se em ato ilícito passível de indenização.
Dessa forma, com a devida cautela para que não haja a 
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monetização de qualquer ato que possa configurar 
abandono afetivo, inegável a necessidade de se tutelar 
os direit os de personalidade da criança e do 
adolescente, com consequências inclusive de ordem 
patrimonial para aqueles que adotarem comportamento 
negligente que impliquem em prejuízo ao 
desenvolvimento de nossas crianças.
Em virtude disso é que tal pleito vem sendo cada vez 
mais admitido por nossos Tribunais, de modo que, a 
parte que venha a se sentir lesada em razão de abando 
afetivo, pode pleitear em juízo da  indenização pelo 
dano de natureza moral suportado, sendo de extrema 
importância a consulta a um profissional de confiança 
e especializado na área, que poderá realizar um estudo 
prévio a respeito das particularidades e da viabilidade 
do caso.

Os planos e seguros privados de assistência à saúde 
são estipulados pela Lei n.° 9.656/98, a qual 

aponta para a existência de dois regimes de contratação: 
individual e coletivo.
Dentre eles existe estabelecido, ainda, pelo artigo 16, 
inciso VII, da norma supracitada, que os contratos 
regulamentados por esta Lei devem indicar, com 
clareza, o regime ou o tipo de contratação, podendo 
ser ela individual ou familiar; coletiva empresarial ou 
coletiva por adesão.
A Lei n.° 9.961, de 28 de janeiro de 2000, além de ter 
criado a Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, atribuiu a esta a responsabilidade de controlar 
os aumentos das mensalidades dos planos, de acordo 
com informações de mercado obtidas, variando esse 
controle de acordo com o tipo de contrato de prestação 
de serviços de saúde (pessoa física ou jurídica) e com o 
motivo do aumento.
Por meio dessa concessão, a ANS fixou em até 13,57% 

Abusividade e ilegalidade 
de reajustes praticados por 
operadoras de plano de saúde



o índice de reajuste a ser aplicado aos planos de saúde 
médico-hospitalares, individuais e familiares, no 
período compreendido entre Maio de 2016 e Abril de 
2017.
O percentual é válido para os planos de saúde 
contratados a partir de Janeiro de 1999 ou adaptados 
à Lei nº 9.656/98.
Todavia, é  frequente a abusividade da fixação de 
reajustes nos contratos de planos de saúde pelas 
operadoras, de modo a extrapolar o percentual 
designado como teto pela Agência Nacional de Saúde.
Inclusive, não raro, as operadoras praticam reajustes 
acima daqueles efetivamente contratados, incorrendo 
em outra flagrante ilegalidade.  
À luz dessa abusividade, o Código de Defesa do 
Consumidor, amplamente aplicado aos contratos dessa 
natureza, reza que são nulas de pleno direito as 
cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações 
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvantagem exagerada e que 
permitam ao fornecedor de serviço, direta ou 
indiretamente, variação do preço de maneira 
unilateral.
Posicionando-se frente a esse tipo de infração, o 
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento 
de que “a variação unilateral de mensalidades, pela 
transferência dos valores de aumento de custos, enseja 
o enriquecimento sem causa da empresa prestadora de 
serviços de saúde, criando uma situação de 
desequilíbrio na relação contratual, ferindo o 
princípio da igualdade entre partes. O reajuste da 
contribuição mensal do plano de saúde em percentual 
exorbitante e sem respaldo contratual, deixado ao 
arbítrio exclusivo da parte hipersuficiente, merece ser 
taxado de abusivo e ilegal. Incidência da Súmula 83/
STJ. ” (AgRg 1131324/MG, Rel. Ministro Sidnei  
Beneti, 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

Bianca Pierri Stocco
OAB/SP 262.949

bianca@stocco.adv.br

4

Expediente

Publicação: Bimestral
Diretor: Domingos Assad Stocco
Correspodência: Rua Francisco Riccioni, 360 
Ribeirânia - Ribeirão Preto/SP - 14096-400
Fone / Fax: (16) 2138-7878

correrio@stocco.adv.br
www.stocco.adv.br

Julgado em 19/05/2009).
Desta feita, qualquer tipo de aumento que se mostre 
divergente e abusivo em relação as disposições 
contratuais e aos índices preconizados pela Agência 
Nacional de Saúde devem ser objeto de revisão 
judicial, com a devolução dos valores indevidamente 
cobrados e a cumulação de indenização por danos 
morais/materiais decorrentes da cobrança abusiva, 
sem respaldo legal e contratual.
Para isso, os interessados devem procurar um (a) 
advogado (a) de sua confiança.


