
N E W S L ET T E R
H N A D VAno 2 //N° 6

Prezados(as),

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

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

Bom proveito!
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E D U -
C A Ç Ã O

Documento elaborado em 20.08.20

A referida lei estabelece normas educa-
cionais excepcionais a serem adotadas du-
rante o estado de calamidade pública reco-
nhecido pelo Decreto Legislativo n.º 6, de 20 
de março de 2020, e altera a Lei n.º 11.947, 
de 16 de junho de 2009. 

O escritório Helder Nascimento Advo-
gados, após a publicação da Lei n.º 14.040, 
de 18 de agosto de 2020, vem esclarecer às 
instituições de ensino os principais pontos 
relativos à publicação da referida lei, sobre-
tudo, no que se refere à alteração significati-
va com relação à carga horária da Educação 
Infantil. 

Breves comentários à Lei n.º 14.040, 

de 18 de agosto de 2020, e outras 

disposições pertinentes às instituições 

de ensino da educação básica.

No âmbito pedagógico, haverá a necessi-
dade de readequação do calendário escolar, 
porém, em observância à regulamentação 
posterior do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e Sistemas de Ensino competentes. 

Dentro dos cenários de contínua mutação 
do calendário escolar, incluindo os previstos 
na Lei n.º 14.040/2020, as medidas que po-
dem ser adotadas nas relações de trabalho 
são aquelas previstas na Lei n.º 14.020/2020, 
de suspensão do contrato e redução de carga 
horária e salário proporcionalmente, sempre 
em harmonia com as normas que estejam 
previstas nas convenções coletivas aplicá-
veis em cada estado. Observa-se, ainda, que 

somente é recomendável que tais medidas 
sejam aplicadas conforme uma simulação 
prévia, a qual evidencie os custos de transa-
ção dessa operação e as possibilidades con-
cretas diante da readequação do calendário 
escolar e de eventuais evasão de alunos e 
redução de turmas.

Art. 1º Esta Lei estabelece normas edu-
cacionais a serem adotadas, em caráter ex-
cepcional, durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de março de 2020. 

As normas estabelecidas na lei supraci-
tada serão válidas em caráter excepcional, 
o que significa que, a princípio, são tempo-
rárias e estão vinculadas à situação atípica 
vivida, ocasionada pela pandemia de CO-
VID-19, cuja principal medida de enfrenta-
mento é o distanciamento social. Em razão 
dessa medida, as atividades escolares pre-
senciais foram suspensas, havendo a imple-
mentação do ensino remoto.

 
Parágrafo único. O Conselho Nacional de 

Educação (CNE) editará diretrizes nacionais 
com vistas à implementação do disposto 
nesta Lei. 

Não obstante o posicionamento do Con-
gresso Nacional, que levou à elaboração do 
texto da lei, ora comentada, sancionada pela 
Presidência da República, haverá a necessi-
dade de serem estabelecidas diretrizes pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), ór-
gão de assessoramento do Ministro da Edu-
cação. Dessa maneira, o que se espera para 
os próximos dias é a publicação de orienta-
ções específicas do CNE, a serem sanciona-
das pelo Ministério da Educação (MEC). 

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino de 
educação básica, observadas as diretrizes 
nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacio-

nal Comum Curricular (BNCC) e as normas a 
serem editadas pelos respectivos sistemas 
de ensino, ficam dispensados, em caráter 
excepcional:

Ao utilizar a expressão “estabelecimentos 
de ensino da educação básica”, a lei faz re-
ferência às instituições públicas e privadas, 
compreendendo escolas que ofertam desde 
a Educação Infantil* até o Ensino Médio.

* Esta etapa educacional compreende as cre-
ches (ou entidades equivalentes) para crian-
ças de até 3 (três) anos de idade. (art. 30, I, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei 
n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996).

Cumpre ressaltar a obrigatoriedade de 
matrícula de crianças a partir dos 4 (quatro) 
anos de idade, nos termos do art. 208, I da 
CF/88 e art. 6º da LDB.
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Com relação aos sistemas de ensino, o 
art. 211 da CF/88 os organiza, em suma, da 
seguinte maneira:

–  Os Municípios atuarão, prioritariamente, no 
Ensino Fundamental e na Educação Infantil;

–  Os Estados e o Distrito Federal atuarão, 
prioritariamente, no Ensino Fundamental e 
Médio.

I – na educação infantil, da obrigatoriedade 
de observância do mínimo de dias de traba-
lho educacional e do cumprimento da carga 
horária mínima anual previstos no inciso II do 
caput do art. 31 da Lei n.º 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996;

 
O inciso II do art. 31 da LDB determina 

que a carga horária mínima anual para a 
Educação Infantil é de 800h (oitocentas ho-
ras), distribuída em 200 (duzentos) dias le-
tivos. A dispensa de dias mínimos letivos já 
havia ocorrido em razão da Medida Provisó-
ria n.º 934.

A lei apresenta como novidade a dispen-
sa do mínimo de 800h, não fixando, contu-
do, qual será o mínimo estabelecido, o que 
ficará a cargo do Sistema Municipal de En-
sino, uma vez que se trata de Educação In-
fantil. Em Fortaleza/CE, por exemplo, há pa-
recer do Conselho Municipal (Parecer CME 
n.º 086/2020) no sentido de cumprimento 
dos 60% da referida carga horária, utilizan-
do como parâmetro o inciso IV da LDB, que 
estabelece esse percentual como frequência 
mínima exigida para a Educação Infantil. 

II – no ensino fundamental e no ensino 
médio, da obrigatoriedade de observância do 
mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, 
nos termos do inciso I do caput e do § 1º do 
art. 24 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, desde que cumprida a carga horá-
ria mínima anual estabelecida nos referidos 
dispositivos, sem prejuízo da qualidade do 
ensino e da garantia dos direitos e objetivos 
de aprendizagem, observado o disposto no § 
3º deste artigo.

Em reforço ao que já havia sido estabele-
cido na Medida Provisória n.º 934, permane-
cem dispensados os Ensinos Fundamental e 
Médio do cumprimento de 200 dias letivos 
previstos na LDB, havendo ainda a necessi-
dade de observância à carga horária mínima 
anual de 800 (oitocentas) horas e a amplia-
ção de forma progressiva no caso do Ensino 
Médio, conforme dispõe o §1º do art. 24 da 
LDB: “A carga horária mínima anual de que 
trata o inciso I do caput deverá ser ampliada 
de forma progressiva, no ensino médio, para 
mil e quatrocentas horas, devendo os sis-
temas de ensino oferecer, no prazo máximo 
de cinco anos, pelo menos mil horas anuais 
de carga horária, a partir de 2 de março de 
2017”. 

Aqui, cabe a análise individual do projeto 
político pedagógico de cada instituição em 
conjunto com as determinações dos siste-
mas de ensino.

§ 1º A dispensa de que trata o caput des-
te artigo aplicar-se-á ao ano letivo afetado 
pelo estado de calamidade pública referido 
no art. 1º desta Lei.

Significa dizer que, tão logo retornem às 
atividades presenciais normais, mediante 
determinação do Poder Público, do fim do 
estado de calamidade pública estabelecido 
pelo Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de mar-
ço de 2020, a carga horária mínima anual e 
os dias letivos serão restabelecidos. 

§ 2º A reorganização do calendário esco-
lar do ano letivo afetado pelo estado de ca-
lamidade pública referido no art. 1º desta Lei 
obedecerá aos princípios dispostos no art. 
206 da Constituição Federal, notadamente 
a igualdade de condições para o acesso e 

a permanência nas escolas, e contará com 
a participação das comunidades escolares 
para sua definição. 

O art. 206 da CF/88 determina que o en-
sino será ministrado em observância aos 
princípios: igualdade de condições para o 
acesso e a permanência na escola; liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas, e coe-
xistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; valorização dos 
profissionais da educação escolar; gestão 
democrática do ensino público; garantia do 
padrão de qualidade; piso salarial profissio-
nal nacional para os profissionais da educa-
ção escolar pública.

A lei ressalta o princípio da igualdade de 
condições para o acesso e a permanência 
nas escolas, porém destaca-se também a 
garantia de padrão de qualidade cujo cum-
primento é um desafio para as instituições. 

§ 3º Para o cumprimento dos objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento, a integrali-
zação da carga horária mínima do ano letivo 
afetado pelo estado de calamidade pública re-
ferido no art. 1º desta Lei poderá ser feita no 
ano subsequente, inclusive por meio da ado-
ção de um continuum de 2 (duas) séries ou 
anos escolares, observadas as diretrizes na-
cionais editadas pelo CNE, a BNCC e as nor-
mas dos respectivos sistemas de ensino. 

Este parágrafo dispõe sobre a possibili-
dade de continuação do ano letivo de 2020 
no ano de 2021, para que sejam cumpridos 
todos os objetivos de aprendizagem e de-
senvolvimento. Ainda, permite a continui-

dade de estudos, sem haver a interrupção 
da série anterior, ou seja, a lei permite que o 
aluno curse, simultaneamente, duas séries. 
Contudo, tal permissão está condicionada às 
diretrizes do CNE e às normas dos sistemas 
de ensino (estadual ou municipal), de modo 
que é preciso aguardar o posicionamento 
destes para verificar como será viabilizada 
essa questão.

§ 4º A critério dos sistemas de ensino, no 
ano letivo afetado pelo estado de calamidade 
pública referido no art. 1º desta Lei, poderão 
ser desenvolvidas atividades pedagógicas 
não presenciais: 

I – na educação infantil, de acordo com 
os objetivos de aprendizagem e desenvol-
vimento dessa etapa da educação básica e 
com as orientações pediátricas pertinentes 
quanto ao uso de tecnologias da informação 
e comunicação; 

Continua a permissão para utilização de 
tecnologias para continuidade das ativida-
des, conforme esclarecido pelo Parecer n.º 
5/2020 CNE, e autorizado pelos sistemas 
de ensino. Entretanto, o texto faz menção a 
“orientações pediátricas”, o que se entende 
pelas recomendações médicas que limitam 
o tempo de exposição à telas para crianças 
de idade correspondente à Educação Infantil. 

II – no ensino fundamental e no ensino 
médio, vinculadas aos conteúdos curricula-
res de cada etapa e modalidade, inclusive por 
meio do uso de tecnologias da informação e 
comunicação, cujo cômputo, para efeitos de 
integralização da carga horária mínima anu-
al, obedecerá a critérios objetivos estabele-
cidos pelo CNE. 
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Continua a permissão para utilização de 
tecnologias para continuidade das ativida-
des, conforme esclarecido pelo Parecer n.º 
5/2020 CNE, e autorizado pelos sistemas de 
ensino, havendo menção ao cômputo de car-
ga horária de acordo com os objetivos esta-
belecidos pelo CNE.

Já menção a essa possibilidade no Pa-
recer n.º 5/2020 CNE, porém não há clare-
za quanto a objetivos a serem alcançados, 
razão pela qual se espera a publicação de 
novo documento a esse respeito pelo CNE e 
determinação específica de cada sistema de 
ensino. 

§ 5º Os sistemas de ensino que optarem 
por adotar atividades pedagógicas não pre-
senciais como parte do cumprimento da car-
ga horária anual deverão assegurar em suas 
normas que os alunos e os professores te-
nham acesso aos meios necessários para a 
realização dessas atividades.

§ 6º As diretrizes nacionais editadas pelo 
CNE e as normas dos sistemas de ensino, no 
que se refere a atividades pedagógicas não 
presenciais, considerarão as especificida-
des de cada faixa etária dos estudantes e 
de cada modalidade de ensino, em especial 
quanto à adequação da utilização de tecno-
logias da informação e comunicação, e a au-
tonomia pedagógica das escolas assegura-
da pelos arts. 12 e 14 da Lei n.º 9.394, de 20 
de dezembro de 1996.

Cada sistema de ensino, dentro de sua 
competência constitucional, editará nor-
mas sobre a continuação do ensino remoto, 
considerando a faixa etária dos estudantes. 
Como no caso já mencionado neste docu-
mento, da Educação Infantil e sua limitação 
de exposição a telas, conforme recomenda-
ção médica.

§ 7º (VETADO).
§ 8º (VETADO). 
§ 9º A União, os Estados, os Municípios e 

o Distrito Federal implementarão, em regime 
de colaboração, estratégias intersetoriais 
de retorno às atividades escolares regulares 
nas áreas de educação, de saúde e de assis-
tência social. 

§ 10. Fica facultado aos sistemas de en-
sino, em caráter excepcional e mediante dis-
ponibilidade de vagas na rede pública, pos-
sibilitar ao aluno concluinte do ensino médio 
matricular-se para períodos de estudos de 
até 1 (um) ano escolar suplementar, relati-
vos aos conteúdos curriculares do último 
ano escolar do ensino médio, no ano letivo 
subsequente ao afetado pelo estado de cala-
midade pública referido no art. 1º desta Lei. 

Esse parágrafo possibilita que os siste-
mas de ensino estabeleçam que instituições 
de ensino permitam aos alunos concluden-
tes do Ensino Médio a matrícula em mais 
um ano letivo para suplemento dos estudos. 
Com relação às escolas públicas, tal possi-
bilidade está condicionada à disponibilidade 
de vagas, não havendo menção específica às 
instituições de ensino privadas.

No entanto, havendo permissão do sis-
tema de ensino estadual (por se tratar de 
norma pertinente ao Ensino Médio), certa-
mente serão esclarecidas as circunstâncias 
das escolas particulares, dado que tal pos-
sibilidade gera consequências no âmbito 
dos contratos educacionais de 2021. É que, 
quando o texto fala “até um ano escolar”, há 
margem para compreensão de que os alunos 
poderão, por exemplo, cursar apenas um se-
mestre.

Art. 3º As instituições de educação su-
perior ficam dispensadas, em caráter excep-
cional, da obrigatoriedade de observância 

do mínimo de dias de efetivo trabalho aca-
dêmico, nos termos do caput e do § 3º do 
art. 47 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, para o ano letivo afetado pelo esta-
do de calamidade pública referido no art. 1º 
desta Lei, observadas as diretrizes nacionais 
editadas pelo CNE e as normas a serem edi-
tadas pelos respectivos sistemas de ensino, 
desde que:

 
I – seja mantida a carga horária prevista na 
grade curricular para cada curso; e 
II – não haja prejuízo aos conteúdos essen-
ciais para o exercício da profissão. 

§ 1º Poderão ser desenvolvidas ativida-
des pedagógicas não presenciais vinculadas 
aos conteúdos curriculares de cada curso, 
por meio do uso de tecnologias da informa-
ção e comunicação, para fins de integraliza-
ção da respectiva carga horária exigida. 

§ 2º Na hipótese de que trata o caput des-
te artigo, a instituição de educação superior 
poderá antecipar a conclusão dos cursos 
superiores de medicina, farmácia, enferma-
gem, fisioterapia e odontologia, desde que o 
aluno, observadas as normas a serem edita-
das pelo respectivo sistema de ensino e pe-
los órgãos superiores da instituição, cumpra, 
no mínimo: 

I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga 
horária do internato do curso
de medicina; ou 
II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária dos estágios curriculares obrigatórios 
dos cursos de enfermagem, farmácia, fisiote-
rapia e odontologia.

No caso das instituições de ensino su-
perior, permanece autorizada a continuidade 
da prestação dos serviços educacionais por 

meio do ensino remoto, desde que não haja 
prejuízo ao conteúdo essencial ao exercício 
da profissão. 

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a 
ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos re-
ferida no inciso II do § 2º deste artigo, nos 
mesmos termos previstos nesta Lei, para 
outros cursos superiores da área da saú-
de, desde que diretamente relacionados ao 
combate à pandemia da COVID-19. 

Art. 4º Ficam os sistemas de ensino auto-
rizados a antecipar, em caráter excepcional, 
a conclusão dos cursos de educação pro-
fissional técnica de nível médio, desde que 
diretamente relacionados ao combate à pan-
demia da Covid-19, observadas as normas a 
serem editadas pelo respectivo sistema de 
ensino, caso o aluno cumpra, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) da carga ho-
rária dos estágios curriculares obrigatórios.

Art. 5º (VETADO). 
Art. 6º O retorno às atividades escolares 

regulares observará as diretrizes das auto-
ridades sanitárias e as regras estabelecidas 
pelo respectivo sistema de ensino.

 
Permanecerão suspensas as atividades 

escolares presenciais, enquanto perdurar a 
ordem do Poder Público nesse sentido. Es-
clarece-se que, o Supremo Tribunal Federal 
(STF), em decisão da ADPF-672, decidiu que 
não compete ao Poder Executivo federal afas-
tar, unilateralmente, as decisões dos governos 
estaduais, distritais e municipais que, no exer-
cício de suas competências territoriais, adota-
ram ou venham a adotar, no âmbito de seus 
respectivos territórios, importantes medidas 
restritivas, como o distanciamento social e a 
suspensão das atividades de ensino. Assim, 
os Sistemas de Ensino dos estados e municí-
pios passaram a, na medida de suas particula-
ridades, determinar a continuidade ou não das 
atividades escolares.

§ 1º (VETADO). 
§ 2º (VETADO). 
§ 3º Será assegurado, observado o dis-

posto no caput deste artigo, o acesso dos 
estudantes da educação básica e da educa-
ção superior em situação excepcional de ris-
co epidemiológico decorrente da pandemia 
da Covid-19 a atendimento educacional ade-
quado à sua condição em termos equivalen-
tes ao previsto no art. 4º-A da Lei n.º 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, garantidos aos 
estudantes das redes públicas programas 
de apoio, de alimentação e de assistência à 
saúde, entre outros.

Tratando-se de texto autoexplicativo, 
dispensam-se os comentários.

Art. 7º No ano letivo afetado pelo esta-
do de calamidade pública referido no art. 
1º desta Lei, serão mantidos os programas 
públicos suplementares de atendimento aos 
estudantes da educação básica e os progra-
mas públicos de assistência estudantil da 
educação superior. 

Tratando-se de texto autoexplicativo, 
dispensam-se os comentários.

Parágrafo único. No ano letivo referido 
no caput deste artigo, para efeito de cálculo 
dos repasses da União aos entes federativos 
subnacionais, relativos a programas nacio-
nais instituídos pelas Leis n.º 11.947, de 16 
de junho de 2009, e 10.880, de 9 de junho de 
2004, serão considerados, no mínimo, 200 
(duzentos) dias letivos.

Art. 8º (VETADO).
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação.

Helder Nascimento Advogados
Letícia Queiroz Nascimento

OAB/CE 38.611
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Procon do estado do 

Maranhão não poderá 

aplicar multa à instituição 

de ensino superior com 

base na Lei Estadual n.º 

11.259/2020, que trata sobre 

descontos nas mensalidades 

escolares.

Secretaria de Educação 

e de Esportes do Estado 

de Pernambuco divulga 

protocolo de retorno às 

aulas presenciais.

A Lei Estadual n.º 11.259/2020 foi edita-
da no estado do Maranhão e dispõe sobre a 
suspensão das aulas presenciais, bem como 
a concessão de descontos nas mensalida-
des durante a pandemia da COVID-19.

Uma instituição de ensino superior re-
quereu, em sede de agravo de instrumento, 
a modificação de decisão em primeiro grau, 
para o fim de suspender a possibilidade de 
aplicação de multa pelo Procon/MA, em caso 
de eventual descumprimento da referida lei, 
fundamentando ser a mesma inconstitucio-
nal e absorver a competência da União para 
legislar sobre Direito Civil. Justificou, ainda, 
que a aplicação de multa pelo Procon, am-
parada na referida lei, constituiria ato ilegal e 
violação ao direito líquido e certo de se pra-
ticar as mensalidades escolares pactuadas 
entre as partes.

O agravo de instrumento foi provido, ten-
do a Desembargadora Relatora consignado, 
no julgado que o STF tem decidido, que nor-
mativos estaduais não podem estabelecer 
descontos nas mensalidades escolares e 
similares, uma vez que a matéria de Direito 
Civil, a qual se vincula os contratos educa-
cionais, é de fato matéria de competência 
privativa da União. Ainda cabe recurso da 
decisão em comento.

Em 15 de julho de 2020, a Secretaria de 
Educação e de Esportes do Estado de Per-
nambuco divulgou protocolo completo para 
retomada das atividades presenciais, que 
deverá ser observado pelas instituições de 
educação integrantes do Sistema Estadual 
de Ensino do Estado.

Entre as determinações, constam: a de-
finição da distância mínima de um metro e 
meio entre os estudantes, os trabalhadores 
em educação e os colaboradores, em todos 
os ambientes da unidade de ensino, e a pro-
moção de diferentes intervalos de entrada, 
de saída e de alimentação para evitar aglo-
merações nas dependências da escola.

Em relação à higiene, é obrigatório o uso 
de máscara por todas as dependências das 
unidades de ensino – devendo ser observa-
das orientações específicas quando se tratar 
de crianças até dois anos de idade – e aco-
modá-la, quando não estiverem sendo utili-
zadas, em sacos plásticos, por exemplo, na 
hora das refeições.

Muito embora, até o presente momento, 
não exista definição de data exata para o re-
torno do ensino presencial naquele estado, é 
necessário que os estabelecimentos de en-
sino criem fluxos e redescubram a higieniza-
ção adequada para cada ambiente.

CEE-CE recomenda adoção 

de atividades remotas para 

o Sistema Estadual de 

Ensino até 31/12/2020.
De acordo com o Parecer 205/2020, apro-

vado na última quarta-feira, dia 22 de julho 
de 2020, o Conselho Estadual de Educação 
do Ceará recomendou a adoção das ativida-
des remotas nas instituições integrantes do 
Sistema Estadual de Ensino até o dia 31 de 
dezembro de 2020, mesmo sendo autorizada 
a retomada de atividades presenciais nesse 
período pelas autoridades competentes.

Tal medida foi tomada visando assegu-
rar a segurança sanitária das instituições de 
ensino, desde o ensino básico até o ensino 
superior.

Vale apontar que essa recomendação já 
tinha sido tomada em relação ao Sistema 
Federal de Ensino, por meio da Portaria n.º 
544, de 16 de junho de 2020, do MEC.



A Resolução Normativa n.º 460 foi publi-
cada no Diário Oficial da União e nas redes 
sociais da ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, no dia 13.08.2020, e terá vigên-
cia a partir de 14.08.2020. Referida instrução 
normativa tem o fito de determinar a cober-
tura de testes da COVID-19 pelos planos de 
saúde.

Os testes sorológicos para detectar a pre-
sença de anticorpos produzidos pelo orga-
nismo, após exposição ao novo Coronavírus, 
tem cobertura obrigatória para os usuários 
de planos de saúde que apresentem Sín-
drome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória 

ANS determina a obrigatoriedade de 

inclusão de testes sorológicos para 

COVID-19 no rol de procedimentos.

S A Ú D E
Aguda Grave (SRAG), a partir do oitavo dia do 
início dos sintomas, e em crianças ou ado-
lescentes com quadro suspeito de Síndrome 
Multissistêmica Inflamatória Pós-infecção 
pelo SARS-Cov2. 

O exame autorizado se trata de pesquisa 
de anticorpos IgG ou anticorpos totais, que 
objetivam detectar a presença de anticorpos 
produzidos pelo organismo após exposição 
ao vírus, e podem ser realizados por meio 
das técnicas de imunofluorescência, imu-
nocromatografia, enzimaimunoensaio e qui-
mioluminescência.

Para o STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se 

aplica a atendimento custeado pelo SUS em hospitais 

privados conveniados.

Em recente julgado, a Terceira Turma do 
STJ entendeu que os problemas relaciona-
dos ao atendimento médico custeado pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS, em hospi-
tais privados, não estão sujeitos ao Código 
de Defesa do Consumidor (CDC), mas, sim, 
às regras que tratam da responsabilidade ci-
vil do Estado.

No caso em apreço, foi intentada uma 
ação de compensação por dano moral, ajui-
zada por uma mulher contra três médicos, 
decorrente de erro médico que teria causado 
a morte de seu neto de 11 meses de idade. 

Consta da ação que o paciente foi atendido 
em hospital particular conveniado ao SUS, 
local em que recebera o tratamento indevido.

Condenados em primeira instância, os 
réus apelaram, tendo o processo chegado ao 
STJ, entendendo a corte pela inaplicabilida-
de do CDC a suposto erro médico, em aten-
dimento do SUS, considerando não haver 
nenhuma forma de remuneração ou contra-
tação do profissional pelo paciente, e defen-
deram a incidência da prescrição regulada 
pelo Código Civil.
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A Lei n.º 17.261, publicada no Diário Oficial 
da União, em 13.08.2020, prevê aplicação 
de multa para quem não usar máscara de 
proteção respiratória nos espaços públicos 
e privados do estado do Ceará. A cobrança 
de multas vale para pessoas físicas e jurí-
dicas, em valores que vão de 22,30 a 67,00 
Ufirces para pessoas físicas. Para pessoas 
jurídicas, a sanção é mais elevada e pode 
variar de 80,00 a 223,00 Ufirces, por pessoa 
que estiver dentro do estabelecimento sem a 
máscara respiratória de proteção. Lembran-
do que a unidade de Ufirce, no estado, atual-
mente é de R$ 4,489.  A multa será aplicada 
ao CNPJ responsável pelo estabelecimento 

Lei n.º 17.261/2020 determina o uso 

obrigatório de máscaras no estado 

do Ceará e aplica multas em caso de 

descumprimento. 

G E R A L
cujos clientes ou funcionários não estejam 
de acordo com a norma de precaução.
A fiscalização pelo uso da máscara caberá 
aos órgãos de segurança, como as Polícias 
Civil, Militar e Rodoviária Estadual, assim 
como Guardas Municipais, DETRAN-CE e Se-
cretaria da Saúde. 
Os estabelecimentos abertos ao público po-
derão fixar, nas respectivas fachadas, carta-
zes informando sobre a obrigatoriedade do 
uso de máscaras de proteção para ingresso 
e permanência no local, bem como expli-
cando a forma correta de utilização do equi-
pamento e, ainda, a capacidade máxima de 
pessoas permitidas.

Nesse 06 de agosto de 2020, a MP 925 foi 
convertida na Lei n.º 14.034/2020, que ver-
sa sobre o reembolso do valor da passagem 
aérea ao consumidor por cancelamento de 
voo, desde que tenham sido adquiridas entre 
o período de 19/03/20 e 31/12/20.

A norma prevê a devolução do valor desem-
bolsado no prazo de 12 meses, contado da 
data do voo cancelado, e, quando cabível, 
toda a prestação de assistência material, 
contudo, o consumidor poderá optar por re-
ceber crédito de valor maior ou igual ao da 
passagem aérea, a ser utilizado para a aqui-
sição de produtos ou serviços oferecidos 
pelo transportador em até 18 meses, conta-
dos de seu recebimento.

É de se ressaltar que, caso o consumidor 
opte pelo reembolso, ele poderá se sujeitar 
ao pagamento de penalidades contratuais 
existentes quando da aquisição da passa-
gem. Já, na modalidade de crédito do valor 
correspondente ao da passagem aérea, não 
haverá penalidade. A Lei n.º 14.034/2020 
também é aplicável aos assuntos de atrasos 
e de interrupções de voos no período supra-
mencionado.

Sancionada a Lei n.º 

14.034/2020, que dispõe 

sobre o reembolso 

de passagem aérea 

ao consumidor na 

impossibilidade de 

voos na pandemia.



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,


