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Prezados (as),

Bem-vindos(as) à nossa Newsletter deste mês!

Nós, da Helder Nascimento Advogados, destacamos algumas notícias 
de relevância no mundo jurídico relativamente às áreas Cível, Consumidor, 
Educacional, Trabalhista, Terceiro Setor Regulatório e Tributário.

Bom proveito!
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C Í -
V E LAdoção irregular: 

o melhor 
interesse da 
criança 
não justifica 
adoção sem 
o consentimento 
dos pais biológicos, 
segundo o STF.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) deu provimento a um recurso para 
julgar improcedente o pedido de guarda formu-
lado por um casal, o qual manteve a guarda de 
uma criança, por mais de sete anos, de maneira 
irregular, e determinou sua entrega imediata aos 
genitores.

Segundo informações, oriundas do próprio 
STJ, a criança foi levada do hospital sem a au-
torização dos pais, por um tio, em conluio com 
o Conselho Tutelar da área, entregando-a a um 
casal. A justificativa seria de que os pais bioló-
gicos não teriam condições de exercer o poder 
familiar, evitando, assim, que ela acabasse em 
um abrigo. 

O Tribunal de Justiça deu a guarda da crian-
ça ao casal que postulava a adoção informal, 
considerando que a relação estabelecida com 
a criança, durante o período de sete anos, teria 
sido o suficiente para estabelecer vínculos afe-

tivos caracterizadores de relação de pais e filho. 
O juízo de segundo grau entendeu que o rompi-
mento desse vínculo seria ofensa ao princípio do 
melhor interesse da criança e do adolescente. 

A ministra Nancy Andrighi afirmou que a de-
cisão de negar o pedido de guarda para o casal 
não é a desconstrução de um vínculo, mas, sim, 
o fim de uma fraude que perdurou por mais de 
sete anos para que a verdade seja restabelecida.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 
8.069 –  determina que a adoção deve ser reali-
zada por meio do Cadastro Nacional de Adoção 
(CNA), mantido pelo Poder Judiciário. Contudo, 
existem algumas exceções legais à adoção fei-

ta pelo cadastro. São aquelas previstas no Art. 
50, §13 do ECA, quais sejam: a adoção unilate-
ral (adoção do filho do cônjuge/companheiro); 
adoção por parente com o qual a criança man-
tém vínculos de afinidade e afetividade; quando 
o pedido de adoção for de quem detém a tutela 
ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos 
ou adolescente, desde que o lapso de tempo 
de convivência comprove a fixação de laços de 
afinidade e afetividade, e não seja constatada a 
ocorrência de má-fé ou crime.

A relatora do processo citado destacou que a 
situação analisada não tem semelhança com os 
casos de “adoção à brasileira” julgados pelo STJ, 
que algumas vezes permitem a flexibilização da 
regra da adoção. Segundo ela, o princípio do me-
lhor interesse do menor não pode e não deve ser 
interpretado como uma espécie de metanorma 
que a tudo serve e tudo resolve.
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C O N- 
S U M I -
D O R

Em julgamento do Recurso Especial 
nº 1.737.412-SE, ocorrido em 05 de fevereiro 
de 2019, a 3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça condenou Instituição Bancária a pa-
gar dano moral coletivo, no valor de 200 mil 
reais, aplicando a Teoria do Desvio Produtivo 
do Consumidor.

No julgamento, entendeu-se que houve 
desrespeito às normas relacionadas ao tem-
po máximo de espera em filas de banco, à dis-
ponibilização de sanitários e ao oferecimento 
de assentos a pessoas com dificuldades de 
locomoção, em descumprimento de normas 
municipal e federal. As leis infringidas foram 
Lei do Município de Sergipe nº. 2.636/98 e a 
Lei Federal nº. 13.146/2015, que estabelecem 
parâmetros para a adequada prestação do ser-
viço de atendimento presencial em agências 
bancárias.

É a primeira vez que uma decisão colegia-
da do STJ adotou a Teoria do Desvio Produtivo, 
que concede proteção à perda do tempo útil do 
consumidor, responsabilizando civilmente os 
fornecedores que causam o desvio produtivo 
aos seus clientes. 

Na decisão, o tempo útil do consumidor foi 
considerado de interesse coletivo, subjacente 
aos deveres de qualidade, segurança, durabi-
lidade e desempenho que são atribuídos aos 
fornecedores de produtos e serviços e à fun-
ção social da atividade produtiva. A proteção à 
perda de tempo útil decorreria do desrespeito 
voluntário de garantias legais com o intuito de 
otimizar o lucro em prejuízo da qualidade. 

A condenação em danos morais coletivos, 
além de sancionar o ofensor, servirá, conforme 
texto do Acórdão, para oferecer reparação indi-
reta à sociedade por meio da repartição social 
dos lucros obtidos com a prática ilegal.

O STF adota, de forma inovadora, a teoria do desvio produtivo, 

para condenar instituição bancária ao pagamento de indenização 

por danos morais coletivos decorrentes de prejuízos causados 

ao tempo útil do consumidor. 
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O STF posiciona-se 

no sentido da 

constitucionalidade 

da portaria nº 1.035/2018 

do Ministério da Educação 

que limitou a idade para 

ingresso no Ensino Fundamental.

O Supremo Tribunal Federal, na Ação De-
claratória de Constitucionalidade nº 17, fixou a 
seguinte tese de julgamento: “É constitucional 
a exigência de 6 (seis) anos de idade para o 
ingresso no Ensino Fundamental, cabendo ao 
Ministério da Educação a definição do momen-
to em que o aluno deverá preencher o critério 
etário”.

Em consonância com o julgamento proferido, 
o Ministério da Educação expediu a PORTARIA 
1035/2018, delimitando o Corte Etário em todo 
o território nacional, a ser aplicado para todas as 
instituições de ensino, públicas e privadas, para 
matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 (qua-
tro) anos de idade e no Ensino Fundamental aos 
6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de 
março do ano em que se realiza a matrícula.

Assim fica vedada a expedição de atos nor-
mativos Estaduais e Municipais que imponham 
datas de cortes etários diversas das impostas 
pelo Conselho Nacional de Educação.

E D U -
C A C I -
O N A L
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T R A B A -
L H I S T A

A Receita Federal do Brasil reconheceu que os benefícios concedidos pelo 

empregador a título de alimentação, em forma de vale-alimentação 

ou vale-refeição, não possuem natureza salarial, reformando recente 

entendimento seu que ampliava a insegurança jurídica, os custos de 

contratação e confrontava a atual redação do art. 427, § 2º, da CLT. 

A concessão pelo empregador de vale-ali-
mentação e vale-refeição para seus emprega-
dos sempre foi uma lamentável fonte de inse-
gurança jurídica. Isso ocorria, seja pela ótica 
do judiciário ou das autoridades fiscais, desin-
centivando a concessão desses relevantes be-
nefícios, especialmente, quando não prevista 
a concessão deles em instrumentos coletivos 
de trabalho (ACT ou CCT) ou não tivesse aderi-
do o empregador ao Programa de Alimentação 
do Trabalhador.

Quando estipulado esse tipo de benefício 
em ACT ou CCT, o judiciário entendia majori-
tariamente que se tratava de uma parcela de 
natureza indenizatória, a qual não seria gera-
dora de encargos trabalhistas ou tributários. 
Entretanto, a Receita Federal não tinha enten-
dimento pacificado nesse sentido. 

Por outro lado, se não previsto eles em 
acordo ou convenção coletivas de trabalho ou 
baseada a sua concessão no Programa de Ali-
mentação do Trabalhador, no judiciário traba-
lhista prevalecia, com esteio na Súmula 241 do 
TST, o entendimento de que tinham tais benefí-
cios natureza salarial. Algumas decisões judi-
ciais minoritárias consideravam que somente 
deixaria de ter natureza salarial se não houves-
se uma contrapartida ou custeio compartilha-
do pelo trabalhador, o que se orienta seja ainda 
feito, mesmo que mínimo.

Com o advento da Lei 13.467/2017, que vei-
culou a recente “Reforma Trabalhista”, e con-
sequente alteração do § 2º do art. 427 da CLT, 
não mais dúvidas passou a existir sobre a na-
tureza não salarial dos benefícios concedidos 
a título de vale-alimentação e vale-refeição, no 
âmbito dos contratos de trabalho celebrados 
após essa lei. A única exceção reside quando, 
a título de concessão desses benefícios, en-
trega o empregador dinheiro ao empregado, o 
que continua a atrair a incidência de encargos 
trabalhistas e previdenciários, pois teria essa 
parcela a natureza de salário. Não resta ainda 

claro se o termo “auxílio-alimentação” abrange 
a concessão de cestas básicas ou refeição in 
natura, o que deve ser ainda objeto de manifes-
tação dos tribunais.

Nesse mar de incertezas interpretativas e 
de mutação da legislação, a Receita Federal 
do Brasil, como expresso na Solução de Con-
sulta nº 35, de 23/01/2019, posicionou-se, 
reformando entendimento seu recentemente 
veiculado na Solução de Consulta nº 288 de 
26/12/2018. 

Não obstante isso, não se deixa de visuali-
zar ainda a marca da insegurança jurídica, es-
pecialmente em tempos de E-social, de adoção 
de instantâneos meios de fiscalização. Incom-
preensível que, mesmo após a nova redação 
do § 2º do art. 427 da CLT, ainda tenha apresen-
tado a RFB Solução de Consulta confrontante 
com essa norma. Espera-se que a correção de 
rumos inserta na Solução de Consulta nº 35, 
de 23/01/2019, seja duradoura e consolide o 
entendimento de que não possuem o vale-ali-
mentação e vale-refeição, natureza de salário, 
e, por conseguinte, não base de incidência tri-
butária.
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T E R C E I R O  S E T O R
R E G U L AT Ó R I O

No momento de formalização das parce-
rias entre as Organizações da Sociedade Ci-
vil e os entes públicos, várias são as exigên-
cias a serem observadas pela Administração 
Pública, conforme estabelecem os artigos 
35 e 42 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014 – Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil.

Ainda um fator gerador de contundentes passivos a não observância 

das exigências trazidas pelo Marco Regulatório das Organizações 

da Sociedade Civil, especialmente, no que concerne ao cronograma 

de desembolso no âmbito dos contratos de parceria firmados com a 

administração pública.  

Não obstante a determinação legal vigente, 
a maioria das parcerias firmadas nos últimos 
anos não tem observado aos requisitos legais, 
especialmente no que concerne ao cronograma 
de desembolso. Esse cronograma deve constar 
junto ao Contrato de Parceria, seja ele firmado 
no formato de Termo de Colaboração ou Termo 
de Fomento, fixando os valores e datas de paga-
mento dos repasses a serem feitos pelo ente pú-
blico à Organização da Sociedade Civil.

Os gestores das Organizações da Socie-
dade Civil devem, antes de assinar eventuais 
parcerias, verificar, em seu teor, a existência do 
referido cronograma a fim de minimizar proble-
mas futuros relativos a atrasos nos repasses. 
Em todo caso, é essencial o apoio da assesso-
ria jurídica da organização.
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T R I -
B U -
TÁ -
R I O

Ficou assentado, por meio da Solução de 
Consulta nº 25-2019-RFB, que a isenção da 
COFINS, a que se refere o art. 14, inciso X,  da 
Medida Provisória nº 2.158-35, não se trata de 
isenção subjetiva,  não alcançando, assim,  a 
totalidade das receitas das associações sem 
fins lucrativos, mas somente aquelas relativas 
às suas atividades próprias. 

Esclarece, ainda, que se considera recei-
tas derivadas de atividades próprias somente 
aquelas decorrentes das contribuições, doa-
ções, anuidades ou mensalidades fixadas por 
lei, estatuto ou assembleia, recebidas de asso-
ciados ou mantenedores, sem caráter contra-
prestacional direto, destinadas ao seu custeio 
e ao desenvolvimento de sua finalidade insti-
tucional. 

Entretanto, é importante destacar que a re-
gra de isenção aqui tratada não se confunde 
com a imunidade tributária insculpida no art. 
195, §7º da Constituição Federal, que exige 
limites materiais e formais diversos a serem 
observados.

A Receita Federal do Brasil, por meio 

da solução de consulta nº 25-2019, 

esclarece acerca da isenção 

da Cofins prevista para 

associações sem fins lucrativos.
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Visitem também nossas presenças no Instagram, Facebook, bem como nosso site, 

em que poderão obter mais informações e atualizações:

      hnadv   hnadv   www.hnadv.com.br

Mantenham contato conosco. É sempre um prazer atendê-los e construir soluções customizadas para 

o seu negócio ou atividade, que, de forma mais segura e eficiente, atendam às suas necessidades.

Melhores cumprimentos,


