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Nossa Missão

N osso objetivo com este e-book mensal é que, através de sua leitura, passe a ter
acesso direto, dentro da maior comodidade a todas as matérias mais importantes
publicadas no mês, oferecendo uma assessoria diferenciada com informações
precisas que seja do seu interesse como médico(a), mantendo-os atualizados e
bem informados.
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Já está preparado para entregar sua declaração do IRPF 2018?

A entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física inicia em 01
de março de 2018 . É importante começar cedo enviando ao contador para ir
lançando para veriﬁcar se existe documento faltante. Não espere por um
documento, vá adiantamento sua declaração. O Grupo Asse elabora
anualmente um número expressivo e necessita fazer com todo cuidado o
preenchimento.
Quem precisa declarar o Imposto de Renda ano calendário 2017 exercício 2018?
Pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 durante o ano base;
Pessoas físicas que receberam rendimentos não-tributáveis acima de R$
40.000,00 durante o ano base;
Pessoas físicas que possuam bens ou direito (inclusive terrenos e lotes) com
valor a cima de R$ 300.000,00;
Trabalhadores rurais que tenham arrecadado um valor superior a 140.619,55
provenientes da atividade rural, durante o ano base;
Pessoas que tenham posse ou que movimentaram determinada quantia de
bens móveis em bolsa de valores ou mercado de bens mobiliários.
4

Desconsideração da personalidade jurídica no CPC, quando ocorre?
1º passo: organize os documentos
Antes de iniciar o preenchimento da declaração é preciso juntar os documentos
necessários que serão utilizados. Esses documentos variam de acordo com a
fonte de rendimento, confira abaixo:
Assalariado
Informes de rendimentos fornecidos pelo empregador;
Comprovantes de pagamentos de despesas médicas do titular e dos
dependentes, de despesas com educação;
Informes de rendimentos bancários;
Informações sobre previdência privada;
Dados dos dependentes, cpf a partir de 8 anos de idade.
Documentos de financiamentos de imóveis;
Aquisição de bens; documentos de arrecadação da previdência oﬁcial do
empregado doméstico;
Documentos decorrentes de ações judiciais;
Comprovantes de doações incentivadas - doação do bem.
Autônomo
Informe de rendimentos fornecido pela pessoa jurídica tomadora dos
serviços;
Livro-Caixa;
Recibos de serviços prestados para pessoas físicas, nome e cpf;
Documento de arrecadação da previdência oficial;
Comprovantes de pagamentos de despesas médicas;
Informes de rendimentos bancários.
Aposentado
Informe de rendimentos fornecido pela Previdência oficial;
Previdência privada;
Comprovantes de pagamentos de planos de saúde.
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Locador de imóveis
Os comprovantes de recebimentos de aluguel;
DARFs relativos ao Carnê-Leão e Mensalão.
2º passo: verifique os prazos da Receita
Antes de qualquer outro procedimento, é necessário saber o período de entrega
da declaração. Tendo em mente esse período, é possível se programar para
reunir informações e evitar atraso em sua entrega, o que gera multa.
20 de janeiro – Liberação dos programas auxiliares do imposto de renda
2018: Carnê Leão 2018 e Ganho de capital 2018, pelo portal da RFB;
23 de janeiro – Liberação do Programa DIRF 2018 para download no
Portal da Receita Federal;
2 de março – Início do prazo para entrega da Declaração do Imposto de
Renda 2018;
28 de abril – Término do prazo para entrega da Declaração do Imposto
de Renda 2018.
Se houve operações durante o ano que geraram Imposto de Renda, como
venda de imóveis com ganho tributável, o vencimento é diferente e deve ocorrer
até o último dia útil do mês seguinte em que houve o ganho.
Nas vendas a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda fosse
efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da parcela do
preço recebida, até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento.
Para isso, o contribuinte precisa preencher o programa GCAP/2017disponível no
site da Receita Federal do Brasil e importar estas informações para sua
declaração de ajuste anual.
3º passo: descubra quais despesas podem ser deduzidas do imposto de
renda.
Procure entender quais gastos podem ser deduzidos na hora de calcular seu
imposto. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas de todos os rendimentos percebidos , exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação deﬁnitiva e das deduções relativas a despesas
médicas, educação, dependentes, contribuição previdenciária, pensão
alimentícia, livro-caixa, previdência complementar.
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Também é importante saber que existem incentivos ﬁscais que permitem a
dedução, além da parcela de contribuição paga à Previdência Social pelo
empregador doméstico incidente sobre o valor da remuneração do empregado.
É importante que cada ﬁcha/dado da declaração seja corretamente preenchida
com base nos informes e documentos juntados.
Despesas Médicas
Pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
ﬁsioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos; Próteses, marcapasso, remédios, exame DNA, somente se constar na nota ﬁscal de serviços
médicos. Cirurgias plástica reparação ou estética são dedutíveis;
Despesas de instrução
Pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
até a quantia de R$ 3.561,50, para cada um.
Dependentes
Quantia, por dependente, de R$ 2.275,08 para cada um.
Contribuição previdenciária oficial
Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
Pensão alimentícia
Importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família.
Livro Caixa
Despesas escrituradas no Livro Caixa, para trabalhadores não assalariados.
Necessita ter o alvará de funcionamento.
Previdência complementar
Contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar PGBL,
limitada a 12% do rendimento tributável.
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4º passo: preenchimento da declaração
Se houver dúvidas no preenchimento, é possível consultar o Manual de “Ajuda”
do programa do Imposto de Renda, na parte ‘Perguntas e Respostas da DIRPF’,
além de consultar profissionais especializados.
5º passo: planejamento tributário e transmissão da declaração
Após o preenchimento adequado da declaração, surge o momento do
planejamento tributário. Esta é a hora de analisar se compensa mais a
apresentação com a opção da tributação de forma completa (utilizando as
deduções legais) ou de forma simplificada (optando pelo desconto simplificado).
Outro ponto importante é simular se compensa entregar a declaração dos
cônjuges, em conjunto ou de forma individual. Em relação aos dependentes, é
preciso informar os rendimentos que eles auferem. Também é preciso veriﬁcar
se compensa informar um dependente que tem rendimentos.
Observe a evolução patrimonial, o valor a pagar do imposto e a quantidade de
cotas, ou o valor a restituir. Veriﬁque se teve gastos com cartão de crédito
superior a 5 mil mensal, devido a entrega da DECRED por parte das empresas de
cartão. Se a evolução patrimonial não justificar, é malha fina na certa.
Com essas breves informações, o contribuinte terá condições de elaborar a sua
declaração com cuidado e atenção, deixando remota a possibilidade de “cair” na
malha ﬁna. Se desejar fazer sua declaração com o Grupo Asse , o que faz há 45
anos muitos de seus colegas médicos, nos envie os documentos a partir de
01/03/2018 , que ﬁcaremos responsáveis até que se cumpra o prazo
prescricional de 5 anos.
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Perguntas e respostas:
Site da RFB sobre o recolhimento do INSS de AUTÔNOMO até o dia 02/03/2018.

A RFB já enviou 74.442 cartas a proﬁssionais autônomos de todo o país
que declararam rendimentos do trabalho recebidos de outras pessoas
físicas mas não recolheram a contribuição previdenciária. Veja as
perguntas e respostas que estão no site da RFB.
1. Posso pagar somente a diferença entre o valor total apurado e o valor
já pago?

R.: Sim, o próprio contribuinte faz esse cálculo e recolhe o que entender ser
devido, sendo que posteriormente será objeto de conﬁrmação pela Receita
Federal.
2. Como devo efetuar o pagamento de valor inferior ao apurado?
R.: O sistema disponibilizado na internet não aceita pagamento inferior ao
lançado. Nesse caso, o contribuinte deve comparecer a Unidade de
Atendimento.
3. Paguei valores a título de contribuição previdenciária no código 1406
9
(contribuinte facultativo) e deveria tê-lo feito no código 1007

(contribuinte individual). Serei autuado?

R: Não. Os contribuintes que estiverem nessa situação não sofrerão autuação por
parte da Receita Federal, não sendo necessário efetuar qualquer providência.
4. Para realizar o parcelamento da dívida, o contribuinte individual com
empregado pode fazer uso da matrícula CEI já existente para pagamento
das contribuições sobre a remuneração do empregado?
R: Recomenda-se abrir nova matrícula CEI para consolidação do parcelamento,
devido ao fato de que a utilização de matrícula já existente demandará outras
obrigações acessórias, a exemplo da retiﬁcação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).
5. Entre 2013 e 2015, exerci atividade remunerada a título de contribuinte
individual
e/ou
proﬁssional
autônomo.
Contudo,
hoje
sou
Microempreendedor Individual (MEI). Ainda assim devo pagar a
contribuição previdenciária?
R: Sim. Caso na época dos fatos geradores o contribuinte fosse enquadrado
como segurado obrigatório da Previdência Social, a contribuição é devida mesmo
que atualmente conste como Microempreendedor Individual. Contribuições
previdenciárias e regras de aposentadoria
6. Aposentados por idade que voltem a exercer atividade remunerada
também estão sujeitos ao recolhimento de contribuições previdenciárias
sobre a remuneração que recebem?
R.: Sim. Conforme o art. 12, §4º da Lei nº 8.212, de 1991, o aposentado pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer
atividade abrangida por esse Regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ﬁcando sujeito às contribuições para ﬁns de custeio da Seguridade
Social.
7. Aposentados por tempo de contribuição que continuem a exercer
atividade remunerada também estão sujeitos ao recolhimento de
contribuições previdenciárias sobre a remuneração que recebem?
R.: Sim. Conforme o art. 12, §4º da Lei nº 8.212, de 1991, o aposentado pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver exercendo ou que voltar a exercer
atividade abrangida por esse Regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ﬁcando sujeito às contribuições para ﬁns de custeio da Seguridade
Social
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8. Aposentados por tempo de contribuição que deixaram de pagar INSS
durante período considerado na concessão da aposentadoria, estão
agora sujeitos ao recolhimento de contribuições previdenciárias
referentes àquela época?
R.: Sim. Os valores apurados são devidos, pois deveria ter havido o correto
recolhimento à época.
9. O pagamento dos valores a que se referem o item acima podem gerar
pedido de revisão do benefício?
R.: Sim. O valor do benefício poderá ser recalculado considerando os valores
recolhidos em atraso.
10. Nos casos em que o contribuinte individual faça a opção de
aposentadoria apenas por idade (art. 80 da Lei Complementar nº 123, de
2006), a partir de quando a contribuição passa a ser de apenas 11% de
um salário mínimo?
R.: Para que o segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria,
sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, opte pelo recolhimento da
contribuição 11% do salário mínimo, a escolha deve ser formalizada pelo
recolhimento utilizando código de pagamento especíﬁco para “aposentadoria
apenas por idade”. Somente para fatos geradores ocorridos a partir da
competência em que o contribuinte individual ﬁzer a referida opção é que seu
recolhimento poderá ser de 11% do salário mínimo (art. 21, § 2º, I, da Lei nº 8.212,
de 1991). Dessa forma, enquanto tal opção não for exercida, o contribuinte
individual estará sujeito à contribuição de 20% (vinte por cento) sobre o
respectivo salário-de-contribuição (arts. 21, caput, e 29, III, §§ 3º e 5º, da Lei nº
8.212, de 1991). Contribuições previdenciárias e erro na Declaração de Imposto de
Renda.
11. A origem da cobrança é a Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física?
R.: Não. A origem da cobrança são os rendimentos recebidos de pessoas físicas,
pela prestação de serviços por conta própria, sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, não havendo previsão legal para dedução das
despesas lançadas em livro caixa.
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12. Ao retiﬁcar e excluir o rendimento de pessoa física na Declaração do
Imposto de Renda, o problema estará resolvido?
R.: O contribuinte que retiﬁcar declarações com o objetivo de omitir rendimentos
efetivamente recebidos ﬁca sujeito ao lançamento de ofício com a aplicação da
multa qualificada de 150%, acompanhado de representação fiscal para fins penais
por crime contra a ordem tributária (Lei 8.137, de 1990, arts. 1° e 2°). Os casos de
preenchimento de declarações com erro devem ser tratados de acordo com a
legislação vigente, facultado ao contribuinte o direito de retiﬁcação de
informações, enquanto não instaurado o procedimento de ofício, bem como de
obter orientações específicas no Plantão Fiscal da unidade.
13. O que fazer quando a incidência de contribuição previdenciária for
originada por erro na Declaração do Imposto de Renda do tipo:
rendimentos declarados como recebidos por pessoa física são, na
verdade, oriundos de aluguéis?
R.: Os casos de preenchimento de declarações com erro devem ser tratados de
acordo com a legislação vigente, facultado ao contribuinte o direito de retiﬁcação
de informações, enquanto não instaurado o procedimento de ofício, informando
que prestar informações falsas é crime contra a ordem tributária, previsto na Lei
nº 8.137, de 1990.
14. O que fazer quando a incidência de contribuição previdenciária for
originada por erro na Declaração do Imposto de Renda do tipo:
rendimentos declarados como de pessoa física são, na verdade, de
pessoa jurídica?
R.: Os casos de preenchimento de declarações com erro devem ser tratados de
acordo com a legislação vigente, facultado ao contribuinte o direito de retiﬁcação
de informações, enquanto não instaurado o procedimento de ofício, informando
que prestar informações falsas é crime contra a ordem tributária, previsto na Lei
nº 8.137, de 1990.
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Ferramenta INSS permite saber quanto tempo falta para se aposentar.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou um novo serviço que
simula o tempo de contribuição e diz se o trabalhador já tem tempo para pedir a
aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.
O lançamento da ferramenta ocorre dias depois de o governo anunciar
oﬁcialmente a suspensão da tramitação da reforma da Previdência no Congresso.
A proposta de emenda à Constituição (PEC), que deve ﬁcar parada até o ﬁm do
ano, endurece as regras para se aposentar e mira sobretudo aumentar a idade
mínima para atingir o benefício.
Diferente da ferramenta anterior disponível no site, a nova calculadora realiza
uma busca automática de todas as informações e dados de vínculos do
trabalhador registrados nos sistemas do INSS. A simulação funciona apenas
como um primeiro “indício” do direito, pois ao visualizar a suposta possibilidade
de aposentadoria, o trabalhador entrará em contato com o INSS para saber se, de
fato pode receber o benefício.
Também é importante esclarecer que, se no resultado da Simulação for
informado que há ‘Vínculo com Pendência’, o segurado não precisa ir imediata-
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mente a uma agência corrigir, uma vez que o vínculo já consta no cadastro do
INSS e a análise da pendência já será tratada quando o segurado ﬁzer o pedido
de um benefício. O simulador está inserido no Meu INSS, uma ferramenta criada
pelo instituto para desburocratizar a vida dos segurados. No portal, a pessoa
acessa e acompanha todas as informações da sua história de trabalho como
dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e períodos
trabalhados.
O objetivo é que por meio do Meu INSS o segurado consiga acompanhar todas
as fases do pedido pela internet, interagir com o INSS quanto ao seu processo e
receber notificações diretamente pelo site ou aplicativo para celulares.
Atualmente, ao solicitar os benefícios da Aposentadoria por Idade e SalárioMaternidade pelo Meu INSS o sistema já faz uma busca para saber se o benefício
pode ser concedido automaticamente. A próxima novidade é a possibilidade de
fazer a atualização cadastral de dados como telefone e endereço diretamente
pelo Meu INSS. Hoje já é possível fazer pela Central de Teleatendimento 135 ou
diretamente em uma agência do INSS.
Planejamento
As discussões acerca do sistema previdenciário atestam que o trabalhador
brasileiro deve se planejar para a aposentadoria cada vez mais cedo. Para garantir
uma renda extra mensal de R$ 2 mil no futuro, por exemplo, além do benefício
recebido pelo INSS, um jovem de 18 anos que pretende parar de trabalhar aos 65
teria de investir a partir de hoje cerca de R$ 500 por mês. Os cálculos foram
feitos pela Calculadora da Previdência, ferramenta desenvolvida pelo jornal O
Estado de S. Paulo em parceria com a Associação Brasileira de Planejadores
Financeiros (Planejar, antigo IBCPF).
Na plataforma, o leitor poderá descobrir não somente o tempo restante para a
aposentadoria (conforme as regras atuais e as que foram propostas pelo
governo), como também o valor aproximado do benefício a ser recebido nos dois
casos. Além disso, também poderá calcular quanto deve poupar desde já para
garantir uma determinada renda extra. O cálculo, por enquanto, só vale para o
Regime Geral – ou seja, exclui os que recebem aposentadoria especial, como
servidores, professores e policiais.

Fonte: Jornal Estado de São Paulo e INSS
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Posso obter meu CNIS junto ao INSS através de smartphone ou computador?

Nos dias atuais ter informações certas e rápidas tonou-se essencial, pois com a
internet podemos fazer quase tudo por meio de um computador ou celular.
Trata-se do INSS, um site e um aplicativo de smartphone (disponível na
plataforma Android e IOS) no qual o contribuinte poderá consultar a qualquer
momento seu CNIS.
Além do próprio CNIS, o INSS também disponibiliza outros serviços como:
resultado de perícia médica, carta de concessão, consultar revisão de benefícios,
dentre outros.
Porém, antes de mais nada, apenas para deixar claro, precisamos dizer o que é
CNIS! CNIS é a sigla de Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um
documento no qual o INSS registra e anota as seguintes informações: nome do
contribuinte, nome da mãe, data de nascimento, nº NIS/PIS, as relações
previdenciárias, as contribuições separadas mês a mês e os benefícios
concedidos e solicitados, ou seja, é o histórico completo da relação
previdenciária de alguém.
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Para quem trabalha com carteira assinada acompanhar mês a mês o CNIS
ajuda a saber se o empregador está pagando corretamente as contribuições.
Quanto aqueles que efetuam pagamento mediante contribuinte facultativo,
autônomo, MEI, a constante pesquisa ao CNIS ajuda a saber se os pagamentos
foram devidamente compensados.
Lembrando que o procedimento poderá ser realizado tanto no
computador/tablet quanto no smartphone, sendo que no computador o acesso
será mediante o
l i n k : https://meu.inss.gov.br, enquanto que no smartphone e no tablet o
aplicativo Meu INSS terá que ser instalado previamente. Conforme mencionado o
aplicativo está disponível tanto no sistema Android quanto no IOS, porém em
nossas consultas tem sido mais fácil no sistema Android.

Agora vamos ao passo a passo:
1. Acessar o Link
Acessando: https://meu.inss.gov.br no canto superior direito clique em área
do usuário e clique em login; Na janela que abrirá será solicitado CPF e
senha mas como trata-se do primeiro acesso clique na parte de baixo
Cadastre-se.
Após clicar em cadastre-se será aberta uma nova janela e
será solicitado: CPF, nome, nome da mãe, estado de nascimento, e a
janelinha não sou robô. Após tudo preenchido clique em próximo
2. Passo Perguntas Específicas
Na próxima janela que se abrirá serão feitas perguntas muito especíﬁcas
sobre o passado do trabalhador, tais como: trabalhou na empresa XYZ no
ano de 2000? O último vínculo com carteira assinada foi em 2015? Ou seja,
somente a própria pessoa irá saber as respostas corretas.
3. Senha
Após todas as perguntas serem respondidas corretamente, o
site/aplicativo vai fornecer uma senha provisória. Vá novamente no link
principal: https://meu.inss.gov.br Clique novamente no canto superior direito
da área do usuário e informe a senha provisória. Essa senha será substituída
por outra senha no primeiro acesso. A nova senha será fornecida pelo
usuário. Memorize ou anote em um local seguro a senha definitiva.
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4. Finalizando
Já com a senha deﬁnitiva acesse no canto superior direito da área do usuário e
faça o login: Na nova janela que se abrirá terá um menu à esquerda com várias
opções, clique em Extrato Previdenciário (CNIS). Então, será geradoum documento
contendo todo o histórico previdenciário, esse documento poderá ser visualizado ou
salvo dentro do dispositivo.
Conclusão
Sem dúvidas que esta nova ferramenta ajudará muito aqueles que estão
perto de aposentar ou mesmo aqueles que querem ter a certeza que está
tudo certo.
É um avanço tecnológico que coloca a previdência na era digital.
Evidentemente, por ser um sistema novo poderão ocorrer problemas técnicos
como diﬁculdade no acesso, queda do sistema, mas nada que um pouco de
insistência não resolva.
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Ganhei uma Bolsa de Mestrado. Devo contribuir com o INSS
sobre o valor que recebo dela?

E o INSS, como fica?
Bem, quem é beneﬁciado com Bolsa de Mestrado não precisa pagar INSS, mas,
se desejar, assim o poderá fazer, como segurado facultativo.
O que é seguro facultativo?
Segurado Facultativo é aquela pessoa física, maior de 16 anos, que, mesmo
sem exercer atividade remunerada que o torne segurado obrigatório, opta,
espontaneamente, por mero interesse pessoal, ﬁliar-se ao Regime Geral de
Previdência Social. Em síntese: Se você pensa mesmo no seu futuro e sonha
com uma aposentadoria mais rápida, não perca a oportunidade de, mesmo não
tendo a obrigação de contribuir com o INSS no RGPS (Regime Geral da
Previdência Social), poderá assim o fazer, todavia, de forma FACULTATIVA,
ganhando mais tempo e abreviando sua tão sonhada aposentadoria.
O aluno ganha uma Bolsa de estudos para cursar seu tão almejado Mestrado,
fica sem condições de conciliar trabalho e estudo, opta por apenas estudar.
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10 DIREITOS que você tem e provavelmente não sabia - CDC

1- O nome do consumidor deve ser limpo até 5 dias após o pagamento
da dívida.
Se você já sofreu com a demora que levou para o seu nome ser
mais uma vez considerado limpo na praça, saiba que segundo a decisão do STJ,
que é o Superior Tribunal de Justiça, o prazo máximo para ocorrer a mudança, e
seu nome sair do Serasa é de 5 dias.
2- Você não deve pagar uma multa por perda da comanda.
Essa prática, apesar de muito comum é totalmente ilegal e o consumidor deve
pagar apenas o valor daquilo que consumiu! Segundo o Código de Defesa do
Consumidor, o controle do consumo realizado nesses estabelecimentos é de
inteira responsabilidade do próprio estabelecimento, não dos clientes. Portanto,
além da comanda entregue ao consumidor, é necessário que o recinto
mantenha outro tipo de controle do consumo como um sistema informatizado
de cartões magnéticos. Essa obrigação não pode ser transferida ao
consumidor!
Logo, o estabelecimento não pode impor ao consumidor qualquer taxa ou
multa por perda da comanda.
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Ou seja, caso isso aconteça com você procure o PROCON mais próximo de sua
residência e denuncie ou registre na hora o Boletim de Ocorrência. Você não
precisa pagar por algo que não consumiu e qualquer um que dia isso está agindo
fora da lei!

3- Assalto em ônibus gera indenização ao passageiro.
Em seu artigo 22, o CDC deﬁne que o transporte dos passageiros (serviço
público) deve ser feito com segurança e, caso isso não aconteça, a empresa
deve reparar os danos. Tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do
Consumidor adotam a teoria responsabilidade objetiva. Isto quer dizer que, as
transportadoras são obrigadas a assumir todos os danos originados de um
acidente, mesmo que tenha acontecido involuntariamente (culpa). Vale lembrar
que isso depende do caso concreto e quem decide é o juiz. Há decisões nos dois
sentidos.
4- Bancos devem oferecer serviços gratuitos.
O consumidor não é obrigado a contratar um pacote de serviços no banco. Isso
porque qualquer banco é obrigado a oferecer uma quantidade mínimade
serviços gratuitamente. Relativamente à conta corrente de depósito à vista, são
serviços gratuitos:
Fornecimento de cartão com função débito;
Fornecimento de segunda via do cartão de débito (exceto nos casos perda,
roubo, furto);
Realização de até 4 saques por mês, em guichê de caixa;
Realização de até 2 transferências de recursos entre contas na própria
instituição, por mês, em guichê de caixa ou online;
Fornecimento de até 2 extratos, por mês, contendo a movimentação dos
últimos 30 dias por meio de guichê de caixa ou terminais;
Realização de consultas mediante utilização da internet, computadores ou
aplicativos;
Fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado,
discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos a
tarifas;
Compensação de cheques;
Fornecimento de até 10 folhas de cheques por mês, desde que o cliente
reúna os requisitos necessários à utilização de cheques;
Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos;
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5- A construtora deve pagar indenização por atraso na obra.
Você comprou um imóvel na planta e o dia da entrega foi adiado diversas
vezes? Saiba que segundo o Ministério Público de São Paulo os atrasos
superiores a 180 dias, geram uma multa para a construtora responsável pela
obra. O valor equivale a 2% do preço que foi pago pelo consumidor mais um
bônus de 0,5% desse valor a cada mês que se somar a esse atraso.
6- Você pode desistir de compras feitas pela internet.
Diferentemente do que muitos pensam, a internet não é "terra de ninguém", e
as compras através deste meio tem se tornado cada dia mais seguras. O direito
em questão que você possui e provavelmente não sabia, é o de devolver
qualquer compra e receber seu reembolso sem custos adicionais até 7 dias após
a compra. Até mesmo se você já tiver recebido o produto em sua casa, mas não
gostou do que veio, é possível realizar a devolução, desde que esta ocorra
dentro do prazo.
7- Passagens de ônibus tem validade de um ano.
Você comprou uma passagem ônibus com data e horário marcado, mas
percebeu que não conseguirá realizar a viagem? Nessa situação você pode
entrar em contato com a companhia do ônibus, com até 3 horas de
antecedência, comunicar o ocorrido e ter como direito a possibilidade de usar o
bilhete para qualquer outra data do ano, e tudo isso, sem taxa alguma, mesmo se
houver aumento na tarifa.
8- Se desistir de um curso, o consumidor tem o direito de receber as
mensalidades que foram pagas antecipadamente.
Você fechou um pacote, e pagou logo de cara 6 meses de um curso por
exemplo? Pois bem, saiba que o estabelecimento em questão tem a obrigação
de te devolver as mensalidades pagas referentes aos meses que não foram
cursados. Por outro lado, caso você tenha adquirido algum material didático, a
instituição não é obrigada a ressarcir o valor deste material.
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9 - Se a ligação do celular for interrompida, você pode repeti-la em até 2
minutos gratuitamente.
As chamadas recorrentes de um celular para o mesmo número passaram a
s e re m cobradas como uma única ligação. Desde que seja respeitado um
intervalo máximo de 120 segundos! É uma determinação da ANATEL.
10 - Consumação mínima não pode.
Apesar de ser uma cobrança totalmente abusiva, a chamada “consumação
mínima” é uma prática muito comum em vários estabelecimentos,
principalmente em boates e casas de show.
Segundo o CDC, em seu artigo 39, inciso I, é abusivo e ilegal um
estabelecimento obrigar a alguém consumir. Seja em bebida, comida ou um
valor mínimo como condição de entrada/permanência no local, ou então, exigir
o pagamento mesmo sem ter consumido qualquer produto.
Essas práticas são consideradas como venda casada, algo completamente
proibido pela lei brasileira. Portanto, desconsidere qualquer placa ou pessoa que
diga ao contrário. Você tem o direito de entrar e sair de qualquer lugar sem
precisar consumir alguma coisa.

Fonte: Eutenhodireito / Fatos Curiosos
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Prova de vida do INSS: saiba como fazer.

Procedimento conhecido como “prova de vida” ou “renovação de
senha bancária” é obrigatório e deve ser realizado anualmente.
Segundo o INSS, até novembro de 2017, mais de seis milhões de aposentados
e pensionistas ainda não haviam realizado o recadastramento da senha bancária,
procedimento necessário e exigido todos os anos para que os benefícios não
sejam suspensos. O procedimento tem a ﬁnalidade de proteger a Previdência
Social e o trabalhador, evitando fraudes ou pagamentos indevidos. A renovação,
na verdade, é apenas a conﬁrmação do código de acesso. O beneﬁciário poderá
manter o mesmo número. Como um grande número de pessoas ainda não havia
feito o cadastramento de 2017, o governo resolveu adiar o prazo. Agora,
aposentados, pensionistas e outros beneﬁciários do INSS terão até o dia 28 de
fevereiro para fazer a comprovação de vida referente ao ano de 2017.
Como fazer a prova de vida e renovação da senha bancária?
Para fazer a comprovação e o recadastramento exigido pelo INSS não será
preciso ir até uma agência da Previdência Social. O beneﬁciário deverá ir até uma
agência do banco pagador do benefício, levando um documento de identiﬁcação
com foto (carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho,
entre outros).
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Alguns bancos também fazem a comprovação usando o sistema de biometria
(reconhecimento por digital) nos caixas eletrônicos. Se tiver a impressão digital
cadastrada no sistema de identiﬁcação biométrica do banco, o beneﬁciário
poderá fazer a prova de vida no próprio caixa eletrônico.
→ Lembrando: A prova de vida deve ser feita no banco e não na agência
do INSS. → Importante: Leve documentos com fotograﬁa que dê para se
identificar.
Caso a prova de vida (renovação da senha bancária) não seja realizada, o
benefício será suspenso, retornando à normalidade assim que o beneﬁciário
realizar o procedimento. Portanto, para evitar o transtorno de ﬁcar um tempo sem
receber o benefício, basta ir ao banco e provar que está vivo.

E se o aposentado ou pensionista estiver impossibilitado de se
locomover?
Quem não puder ir até às agências do banco por causa de doença ou
diﬁculdade de locomoção poderá realizar a prova de vida por meio de um
procurador devidamente cadastrado no INSS.
O procurador deve levar atestado médico, emitido nos últimos 30 dias, que
comprove a impossibilidade de locomoção do beneﬁciário, juntamente com seu
documento de identificação, bem como do beneficiário.
Para se cadastrar, o procurador deve se deslocar até alguma agência da
Previdência Social, portando uma procuração feita em cartório ou aquela cujo
modelo está disponibilizado no site do INSS, além do atestado médico e
documento de identidade do procurador do beneficiário.
→ Procuração para fazer prova de vida no INSS
Como fazer a prova de vida no exterior?
Quem reside no exterior também pode realizar a prova de vida por meio de um procurador
cadastrado no INSS ou por meio de documento de prova de vida emitido emitido pelo
consulado, bem como pelo Formulário Especíﬁco de Atestado de Vida para o INSS.
Lembrando que se você já fez o recadastramento da senha em 2017, só precisará se
preocupar em 2018, pois o prazo foi mudado para atender somente aqueles que não ﬁzeram
a prova no final do ano passado.
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O que fazer quando o Plano de saúde se nega a arcar com custos de tratamento?

Caso ocorrida no TJ/SP. Autor da ação necessitou ser submetido a
braquiterapia de próstata, cujo pedido foi realizado por médico não credenciado,
haja vista que o plano de saúde não possuía proﬁssional especializado sem seus
quadros.
Por se tratar de um caso de urgência, o autor deu início ao tratamento, e entrou
em contato com o plano de saúde, para que o mesmo arcasse com os custos.
Todavia, a operadora de saúde não concordou e o pedido administrativo se
tornou em uma ação judicial.
Na ação, foi alegado o tratamento e o juiz acatou o pagamento das dívidas
contraídas pelo autor, em relação ao tratamento, além da condenação em danos
morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Trechos da Decisão Judicial
O plano de saúde do autor é de abrangência nacional. O autor necessitou ser
submetido a braquiterapia de próstata, cujo pedido foi realizado por médico não
credenciado. A ré não comprovou que na região onde reside o autor há médico
que realize o tratamento e que faz parte da rede conveniada.
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O autor é portador de câncer de próstata e necessitou de procedimento
denominado braquiterapia de próstata com implante permanente de sementes
de iodo-125, como relata o documento anexo. Alegou que solicitou à ré
autorização para o procedimento, que foi indevidamente negada.
Cabia à ré, na contestação, juntar documentos comprovando que na região na
qual o autor reside há outros médicos ou clínicas que são especializadas na
doença e no tratamento reclamado pelo autor.
Conclui-se, assim, que agiu indevidamente a ré em relação ao tratamento
necessitado pelo autor, qual seja braquiterapia de próstata, de modo que o
pedido do autor deve ser julgado procedente, a ﬁm de que a ré custeie o
procedimento até a alta médica do paciente.
Considerando as circunstâncias do caso, mostra-se adequada a ﬁxação do valor
da indenização do dano moral para quantia de R$ 10.000,00. A quantia não é
módica, atende às circunstâncias do caso dos autos e está de acordo com o
entendimento desta Câmara.

PLANO DE SAÚDE. BRAQUITERAPIA DE PRÓSTATA. NEGATIVA DE
COBERTURA CONTRATUAL.
CARACTERIZAÇÃO.
A RÉ
NÃO
COMPROVOU QUE NA REGIÃO ONDE RESIDE O AUTOR HÁ MÉDICO
QUE EFETUE O PROCEDIMENTO NECESSITADO. OBRIGAÇÃO DE
CUSTEAR O TRATAMENTO ATÉ A ALTA MÉDICA DO PACIENTE. PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
DANO
MORAL.
RECONHECIMENTO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA COM
MODERAÇÃO.
— O plano de saúde (TJ-SP - APL: 00141701320128260048 SP 001417013.2012.8.26.0048, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 12/11/2013,
10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2013)

Vejamos o que diz a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do
atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal deﬁnidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do
médico assistente
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Resumo:

Caso possua plano de saúde e necessite de tratamento de urgência e seu
plano não possua proﬁssional especializado para tal, você deve solicitar, por
escrito, ao plano de saúde um proﬁssional para cobrir esta ausência dos quadros.
Caso seja negado, você fará o tratamento por um médico não conveniado e
deverá entrar contra o plano de saúde, para ressarcimento dos valores pagos,
bem como, danos morais. Este último, dependerá dos danos causados ao
pacie n te durante este processo de liberação e dependendo sempre do
entendimento dos juízes!
O próximo artigo trarei um caso de uma usuária do plano de saúde que estava
com metástase hepática e em razão da recusa do plano de saúde em arcar com
o tratamento, a instituição hospitalar procedeu com a alta médica ao invés de
providenciar transporte/remoção para um hospital público, haja vista o estado de
saúde fragilizado da paciente.

Jus Brasil
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Mantida penhora sobre honorários de médico condenado em ação trabalhista.

A penhora foi determinada pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Gramado (RS), e
atingia seus créditos junto à Unimed até o limite da dívida, calculada em cerca de
R$ 38 mil. No mandado de segurança, o médico sustentava que a decisão
contraria dispositivos legais e o entendimento jurisprudencial do TST (Orientação
Jurisprudencial 153 da SDI-2, que veda a penhora em conta salário), uma vez que
a verba seria sua principal fonte de subsistência e da família, sendo, portanto,
impenhorável.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), no entanto, extinguiu o
processo sem resolução do mérito. Para o TRT, além de o mandado de
segurança não ser a via processual adequada, uma vez que o ato poderia ser
questionado por meio de recurso próprio (embargos à execução e agravo de
petição), não ﬁcou comprovado nos autos que os honorários penhorados
comprometeriam a subsistência do médico, que, segundo o processo, também
recebe valores do município e do INSS.
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Ao analisar o recurso do médico ao TST, a ministra relatora Maria Helena
Mallmann, ao contrário do TRT, entendeu cabível o conhecimento da ação
mandamental, por entender que os recursos especíﬁcos não têm força para
desconstituir, de imediato, o bloqueio, que pode causar dano de difícil reparação.
No entanto, negou provimento ao recurso, ressaltando que a penhora foi
determinada em maio de 2017, quando já estava em vigor o novo Código de
Processo Civil, que trouxe mudanças sobre a aplicabilidade da OJ 153.
A ministra explicou que, de acordo com o artigo 833, paragrafo 2º do CPC de
2015, o não pagamento de prestações alimentícias, “independentemente de sua
origem” (como é o caso das verbas trabalhistas) acarreta a penhora de salários e
proventos nos limites ali especiﬁcados. A expressão “independentemente de sua
origem” não existia no CPC de 1973, e, por isso, o TST alterou a redação da OJ 153
para deixar claro que suas diretrizes se aplicam apenas às penhoras sobre
salários realizados na vigência do antigo código.
A decisão foi unânime.

Alessandro Jacó/CF
Processo: RO-21601-36.2017.5.04.0000
A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior
do Trabalho negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança
de um médico contra decisão que determinou a penhora sobre seus honorários
médicos para saldar dívida trabalhista em ação ajuizada por dois ex-empregados.
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a) o requisito objetivo, que consiste na insuficiência patrimonial do devedor e
b) requisito subjetivo, consistente no desvio de ﬁnalidade ou confusão
patrimonial por meio da fraude ou do abuso de direito.
O desvio de ﬁnalidade se caracteriza pelo ato intencional dos sócios em
fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto a
confusão patrimonial é caracterizada pela inexistência de separação do
patrimônio da empresa e dos seus sócios.
Há casos que foram discutidos no Poder Judiciário consistentes na
possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da execução de sentença
(cumprimento de sentença) movida pela União Federal para ﬁns de cobrança de
honorários advocatícios, em razão de uma dissolução irregular da empresa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ﬁrmou entendimento, de
que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade
não é causa suﬁciente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos
termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de
caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos.
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A mera não localização de bens penhoráveis, a mudança de endereço da
empresa executada associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o
crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos suﬁcientes para que
seja feita a desconsideração da sua personalidade jurídica.
O artigo 50 do Código Civil de 2002 consagra a Teoria Maior da
Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva, salvo em
situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a
desconsideração da personalidade jurídica quando veriﬁcado o desvio de
ﬁnalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios
constituintes.
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