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Boom do mercado imobiliário pode 
gerar atrasos na entrega de imóveis
A Caixa Econômica Federal 

anuncia que financiamento 
habitacional deve chegar a 70 bi-
lhões em 2010. O valor supera os 
R$ 47,05 bilhões financiados em 
todo o ano passado e é recorde. 
No entanto, o sonho da casa pró-

Escritório Lessi realiza ação no CDHU

Mais de 50 
pessoas re-

cebem atendimen-
to jurídico gratuito 
em visita realizada 
no Conjunto Ha-
bitacional Graças 
Etelvina, em Guai-
nases, São Paulo. 
O escritório  vai 
entrar com ação de 
revisão contratual. 
Pág. 3

Medo de sequestros 
atinge classe média

Criminosos mudam de foco e 
a classe média se torna alvo 

principal dos sequestros relâmpa-
gos. O medo leva a classe média 
a buscar maneiras de se proteger 
contra os bandidos.
O sequestro relâmpago está pre-
visto no Código Penal, Lei nº 
11.923. Em caso de sequestro se-
guido de morte, a pena pode che-
gar a 30 anos. Pág. 4

Artigo
Reajuste ilegal e discrimi-
natório

Nesta edição

O  aumento nos planos de saúde para idosos 
foi devidamente vetado pela Justiça Fe-

deral de Minas Gerais. A deternminação tem 
como base o Estatuto do Idoso que proíbe a 
discriminação por idade.  Ao aumentar os valo-
res dos planos de saúde para os idosos, estamos 
malferindo o princípio constitucional maior do 
direito à vida. Pág. 2
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pria pode se tornar um pesadelo. 
O crescimento da demanda de 
linha de crédito para a habitação 
pode trazer uma grande dor de 
cabeça para o futuro proprietário: 
o atraso na entrega dos imóveis. 
O especialista em direito imobili-

acesse:
www.pedrolessi.wordpress.com

www.idelos.com.br

ário, Pedro Lessi, explica como o  
consumidor pode se precaver dos 
problemas causados pelo desum-
primento do prazo e o que se deve 
levar em conta antes de fechar o 
negócio. Em casos mais graves 
pode ser indenizado. Pág. 3

Dr. Pedro esclarece dúvidas de direito imobiliário
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ARTIGO DO MÊS

Reajuste ilegal e discriminatório

A Justiça Federal de Mi-
nas Gerais vetou, em pri-
meira instância, o aumen-
to das mensalidades dos 
planos de saúde de idosos 
com mais de 60 anos. A 
determinação tem como 
base o Estatuto do Idoso, 
Lei nº 10.741, de 1º de ou-
tubro, Capítulo IV, art. 15, 
§3º que proíbe a discrimi-
nação do idoso nos planos 
de saúde pela cobrança de 
valores 

diferenciados em razão da idade. 
A sentença exige também, que a 
ANS cobre das operadoras de pla-
no de saúde o cumprimento da Lei 
nº 10.741. Atualmente, a resolução 
garante que apenas os idosos com 
contratos posteriores a publicação 
da Lei nº 10.741, sejam protegidos. 
Acreditamos que a posição da ANS 
demonstra que ela não é agência reguladora, “stricto 
sensu”, pois embora o seja formalmente, não faz o 
papel de fiscalizadora das atividades dos planos de 
saúde. Ao recorrer, a ANS toma partido, de forma ile-
gal, contra o espírito da lei das agências reguladoras, 
contra a deontologia das agências reguladoras, fican-
do parcial a favor dos planos de saúde, entretanto, 
seu papel institucional não deveria ser esse, pelo con-
trário, na relação jurídico-processual estabelecida na 
ação civil pública proposta pelo Ministério Público 
Federal, a ANS teria de estar do lado do Ministério 
Público, e não no pólo adverso. Pois deste modo, ela 

vai contra o seu próprio papel constitucional, legal e 
institucional-legal.
Não existe direito constitutivo no caso, o direito, no 
caso dos planos de saúde para idosos é declaratório, 
assim, toda norma de proteção, código de defesa do 
consumidor, estatuto do idoso, é de natureza declara-
tória, ou seja, sempre retroage, não por força de direito 
adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mas 
porque toda norma de proteção ao idoso, ao consumi-
dor, é de ordem pública, cogente, de interesse social 
e sendo assim, toda norma que alcança esse status, 
deve retroagir, não teria sentido criar uma norma de 
contenção. Assim, o aumento é indevido não só para 

futuros como presentes e pretéri-
tos. Na realidade, o aumento em 
si já é despudorado, por causa do 
ferimento ao princípio da igual-
dade e da não discriminação do 
idoso.
O problema dos idosos em rela-
ção aos planos de saúde faz parte 
da cultura da lei de Gerson. Ao 
aumentar os valores dos planos 

de saúde para os idosos, estamos malferindo o princí-
pio constitucional maior do direito à vida. O Estatuto 
do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor são 
instrumentos de cidadania e garantia dos direitos. Em 
caso de não atendimento das leis, o idoso tem o direi-
to e o dever de procurar o poder judiciário. 

por Pedro Lessi

Pedro Lessi é formado em Direito pela Universidade Católica 
de Santos em 1986. Fundou o Lessi e Advogados Associados. 
Especializou-se em Direito Civil e Processual Civil. Lecionou 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Além de atuar no Lessi e Advogados Associados, em 2004 fun-
dou o Instituto Brasileiro de Defesa dos Lojistas de Shopping 
(Idelos).

1946 - Santos
Comendador e Advogado Pedro Felipe 
Lessi inicia o exercício da advocacia

1986 - Santos
Pedro Lessi gradua-se em Direito pela 

Universidade Católica de Santos

1987 - São Paulo
Pedro Lessi abre o escritório Lessi e 

Lessi Advogados Associados

1999 - São Paulo
O escritório funde-se com o Escritório 
do Desembargador Amauri Aloso Iélo

Hoje - São Paulo
O Lessi é um dos mais respeitados 
escritórios de advocacia do Estado 

Linha do Tempo

“O problema dos 
idosos em relação 

aos planos de saúde 
faz parte da cultura 
da lei de Gerson”
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DESTAQUE

Boom do mercado imobiliário pode gerar atra-
sos na entrega de imóveis

A Caixa Econômica Federal anun-
cia que financiamento habitacio-
nal deve chegar a 70 bilhões em 
2010. O valor supera os R$ 47,05 
bilhões financiados em todo o ano 
passado e é recorde. No entanto, 
o sonho da casa própria pode se 
tornar um pesadelo. O crescimen-
to da demanda de linha de crédito 
para a habitação pode trazer uma 
grande dor de cabeça para o futuro 
proprietário: o atraso na entrega 
dos imóveis. De acordo com Pe-
dro Lessi, especialista em Direito 
Imobiliário, nesses casos, o con-
sumidor deve ficar atento antes de 
adquirir a casa nova. Ele explica 
que o comprador precisa buscar 

informações a respeito da cons-
trutora e dos empreendimentos 
realizados por ela. “È importante 
saber se empresa cumpre os pra-
zos de conclusão e condições de 
entrega”, recomenda o advogado. 
“Outro cuidado fundamental é vi-
sitar as obras já construídas e se 
informar a respeito de defeitos ou 
problemas na construção”, com-
plementa. 
Hoje, ao comprar imóvel na planta 
existe uma cláusula que “permite” 
atraso na entrega do empreendi-
mento em até seis meses. “Tendo 
em vista que o atraso na entrega 
do imóvel acarreta desequilíbrio 
ao consumidor, este pode solicitar 

O Dr. Pedro Lessi e sua equi-
pe de advogados e assessores de 
imprensa estiveram no conjunto 
habitacional Granças Etelvina, no 
bairro Guaianases. O objetivo era 
explicar aos moradores do CDHU 
os seus direitos para recuperar 
apartamentos sob ação de despe-
jo por atraso no pagamento das 
prestações.
O advogado orientou os mora-
dores sobre o que diz a lei, em 
especial, o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). Segundo ele,  
o CDC garante que os moradores 
não podem ser despejados. Além 
disso, Pedro Lessi e sua equipe 
esclareceram dúvidas e realiza-

Especialista explica os direitos legais do consumidor lesado 

SOCIAL

Escritório Lessi realiza ação no CDHU

ram cadastro para a entrada de 
ação de revisão contratual.
O ato realizado ontem faz parte 
do modelo de direito defendido 
pelo escritório Lessi em favor 
da advocacia social. Mais de 50 
pessoas receberam atendimento 
gratuito.

Dr. Lessi com moradores da COHAB

na justiça a anulação da referida 
cláusula e uma multa previamente 
estipulada pela promotoria de de-
fesa do consumidor, caso o térmi-
no da obra extrapole o prazo esti-
mado em contrato”, explica.
Já para o ressarcimento, o compra-
dor deve mover uma ação judicial 
em face da empresa e comprovar, 
os prejuízos experimentados por 
conta do atraso na entrega do imó-
vel. Além disso, o Código de De-
fesa do Consumidor (CDC) prevê 
sanções penais e administrativas 
para o descumprimento do prazo 
de entrega. 
Em caso de contratos abusivos, o 
comprador deve recorrer ao CDC 
que institui no art. 6º, inciso V, 
como direito básico do consumi-
dor “a modificação de cláusulas 
contratuais que estabeleçam pres-
tações desproporcionais”. Já no 
art. 51, inciso IV é dito que “são 
nulas de pleno direito, entre ou-
tras, as cláusulas contratuais rela-
tivamente ao fornecimento de pro-
dutos e serviços que “estabeleçam 
obrigações consideradas iníquas, 
abusivas, que coloquem o consu-
midor em desvantagem exagera-
da, ou sejam incompatíveis com 
a boa-fé ou a equidade”. Assim , 
o consumidor que se sentir lesado 
podem buscar em juízo a repara-
ção através de ações de indeniza-
ção por danos materiais e morais. 
Em situações mais graves, poderá 
ser fixada multa diária contra a 
construtora, até a data da entrega.
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EM PAUTA

Medo de sequestros atinge classe média

A classe média se tornou 
o principal alvo de uma 
modalidade de seqües-

tro cada vez mais frequente, o 
sequestro-relâmpago. Esse tipo 
de crime se caracteriza pela pri-
vação da vítima de sua liberdade, 
por um período de tempo curto, 
com o objetivo de obter vanta-
gem econômica. Nesse tipo de 
seqüestro a vítima não é utiliza-
da como valor de troca, mas sim, 
constrangida a realizar determi-
nada conduta, geralmente, saques 
eletrônicos. 
As quadrilhas assumem um novo 
perfil, menos sofisticado.  A prin-
cipal característica desse novo 
tipo de crime é o menor valor 
pedido nos resgates. O objetivo 
delas é gerar dinheiro rápido e 

fácil. Esse tipo de ação gera trau-
mas físicos e psicológicos nas 
vítimas, tendo em vista o nível 
de perversidade dos criminosos. 
Além disso, os transtornos pós-
traumáticos atingem também as 
famílias de quem é seqüestrado. 
De acordo com a Lei nº 11.923, 
de 17 de abril de 2009, o seqües-
tro relâmpago é crime previsto 
no Código Penal. Em caso de se-
questro seguido de morte, a pena 
pode chegar a 30 anos e isso sig-
nifica ter o mesmo status de cri-
me hediondo. Nos casos de crime 
com lesão corporal grave, a pena 
pode chegar a 24 anos de prisão, 
e na forma mais branda pode le-
var à prisão de seis a 12 anos. O 
sequestro relâmpago está inseri-
do no crime de extorsão, art.158 

Agenda
► A NOVA LEI DO INQUILI-
NATO, LEI nº 12.112/09. O evento 
acontece em 19 de outubro das 9 às 
18 horas no Auditório Notadez. Para 
informações e inscrições ligue para 
(11) 4062-6924, (51) 3014-6460 ou 
e-mail para gisele@notadez.com.br

► II FÓRUM NACIONAL DE 
DEPARTAMENTOS JURÍDI-
COS. O evento acontece no Hotel 
Blue Tree Towers/Morumbi, na Av. 
Roque Petroni Junior, 1000, São 
Paulo/SP, na Sexta-feira, 22 de ou-
tubro com início às 8h30 e encerra-
mento às 18h. O telefone para con-
tato é (21) 2215-0631 ou através do 
site: www.fdjur.com.br

News

Quadrilhas geram dinheiro rápido e fácil em ação criminosa

LESSI NA MÍDIA

do Código Penal.
O sequestro não tem hora nem 
lugar para acontecer. As aborda-
gens acontecem geralmente nas 
vias públicas, e qualquer cidadão 
pode se tornar a próxima vítima 
dos bandidos. Isso gera um clima 
generalizado de medo e tensão 
na população, que fica à mercê 
dos criminosos. O aprimoramen-
to dos programas de combate ao 
crime é fundamental para rever-
termos essa situação de risco e 
exposição à violência que atinge 
toda a sociedade brasileira. Além 
disso, a punição judicial severa 
dos criminosos, com restrição da 
liberdade, deve servir para mi-
nimizar esse tipo de ocorrência, 
além de, trazer maior conforto 
para toda a população.

Em setembro, o escritório Lessi foi 
fonte em diversos veículos de comu-
nicação. Na rádio CBN o tema foi o 
feirão imobiliário da Bahia,  Na rá-
dio falou sobre as polêmicas tornoze-
leiras eletrônicas que serão adotadas 
nos presídeos de São Paulo e, sobre 
a Lei Maria da Penha, para a Rádio 
Nacional. A Lei também foi aborda-
da pela TV CNT que gravou a matéria 

no escritório.     Além disso,  o artigo  do Dr. Pedro sobre a  o rea-
juste dos planos de saúde dos idoso,  disponível nesta edição, pag.3, 
teve grande repercussão na imprensa e foi divulgado   em  mais de 
vinte veículos na internet.   Já na All TV, Pedro Lessi fez uma denún-
cia contra o Hospital Dante Pazzanese, o vídeo divulgado no You Tube 
teve quase mil acessos em três semanas Quer assistir ao vídeo você 
também? Acesse: http://www.youtube.com/watch?v=hxTLci30sEs.

Pedro Lessi com Felipeh Campos da 
AllTV


