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Prezados(as),

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

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

Bom proveito!
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Nos dias atuais, inúmeras situações da vida co-
tidiana estão sendo judicializadas, ocasionando o 
congestionamento de processos que tramitam no 
Poder Judiciário. 

Nesse contexto, a juíza Vanessa de Oliveira Ca-
valieri Félix, titular da Vara da Infância e Juventude 
do Rio de Janeiro, julgou improcedente o pedido de 
uma mãe que pretendia receber R$ 20.000,00 (vin-
te mil reais) a título de indenização, uma vez que 
seu filho de menos de 02 anos de idade havia sido 
mordido por um colega da mesma idade na creche 
em que frequentava.
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CR I A N Ç A   E   
A D O L E S C E N T EJudicialização da vida privada: 

juíza nega indenização a criança mordida por colega de escola.

A magistrada decidiu pela improcedência do 
pedido, no sentido de que os fatos narrados e com-
provados pela genitora não extrapolam o comum 
entre crianças dessa idade e que situações desta 
natureza, por mais sofridas que sejam, fazem parte 
do maternar. 

Afirmou ainda que “adultos cada vez mais in-
fantilizados assoberbam o Poder Judiciário com 
ações infundadas, cujo cerne é nada mais que um 
inconformismo com a infelicidade. Como se exis-
tisse um direito absoluto à felicidade e como se o 
juiz tivesse o poder de garantir essa felicidade per-
manente e irrestrita a todas as pessoas”.

A decisão oriunda da Vara da Infância do Rio 
de Janeiro provoca reflexões acerca do excesso de 
judicialização de demandas escolares percebido 
nos últimos anos. 

Os responsáveis legais pelos estudantes têm 
buscado o Estado para solucionar questões que 
poderiam ser tratadasnos âmbitos familiar e esco-
lar. Em casos semelhantes, métodos alternativos 
de resolução de conflitos podem ser mais efetivos 
e menos custosos (financeira e psicologicamente) 
para todos os envolvidos, inclusive para as crian-
ças inseridas em tais situações.

• Por Letícia Queiroz Nascimento



A Emenda Constitucional (EC) 66/2010 
alterou a redação do Art. 226 §6º da 
Constituição Federal, dispondo sobre a 
dissolução do casamento civil pelo divór-
cio, suprimindo o requisito da prévia se-
paração judicial por mais de 1 (um) ano 
ou de comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos. Desta maneira, o 
§6º da Carta Magna versa: “O casamento 
civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

À vista disso, o casamento, que era 
regido pelo Princípio da Indissolubilida-
de do vínculo matrimonial, passou a ser 
dissolúvel. Assim, a EC 66/2010 rompeu 
com o paradigma da indissolubilidade e 
permitiu a concessão do divórcio entre 
casais, sem que houvesse a necessidade 
de prévia separação judicial, extinguindo 
definitivamente os prazos anteriormente 
exigidos para a concessão do divórcio. 
Entende-se, a partir do texto da referida 
emenda que as pessoas não precisam 
passar por uma separação para que te-
nham o seu divórcio reconhecido.

Repercussão geral: STF decidirá se a 

separação está extinta após a ec 66/2010.
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Fala-se, então, em extinção do institu-
to da separação judicial. Entretanto, per-
cebe-se a partir da redação supracitada, 
não haver menção ao fim da separação, 
mas sim à extinção da sua obrigatorieda-
de para concessão do divórcio. O texto da 
referida Emenda Constitucional é bastan-
te sucinto, razão pela qual deu margem 
a interpretações controversas acerca da 
manutenção (ou não) da separação.

O Enunciado nº 514 da V Jornada de 
Direito Civil dispôs acerca do tema, afir-
mando que “A Emenda Constitucional nº 
66/2010 não extinguiu o instituto da sepa-
ração judicial e extrajudicial.”No mesmo 
sentido, em decisão do Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, em Recurso Especial 
nº 1.247.098 – MS (2011/0074787-0), a 
ministra relatora Maria Isabel Gallotti en-
tendeu pela subsistência do divórcio di-
reto e da separação judicial.

A principal modificação, a partir da 
emenda supracitada seria que a separa-
ção judicial não constitui requisito pré-
vio e obrigatório à ação de divórcio, de 
modo que os cônjuges que desejarem 
apenas separar-se podem ingressar com 
a ação de separação judicial para fazer 
cessar os deveres matrimoniais e proce-
der à partilha de bens, e, em sucessivo, 
se assim o desejarem, postular o divórcio 
(PIMENTEL, Alexandre Freire. Revista da 
AJURIS – Porto Alegre, v. 43, n. 141, De-
zembro, 2016).

Por outro lado, afirma-se que o insti-
tuto da separação foi efetivamente ex-
tinto do ordenamento jurídico brasileiro 
com a EC 66/2010 e que a única forma 
de dissolução do casamento seria o di-
vórcio, uma vez que não haveria razões 
para que um casal optasse pela sepa-
ração, mas não pelo divórcio. Segundo 
esta posição, todos os artigos da legis-
lação infraconstitucional que versam 
sobre a separação teriam sido derroga-
dos(DIAS, Maria Berenice. Manual de Di-
reito das Famílias. 12 ed. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, 2017).

O fato é que ainda não há tese conso-
lidada quanto à manutenção do instituto 
em tela. Tanto é verdade que, em 07 de ju-
nho de 2019, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) reconheceu a existência de reper-
cussão geral da questão e irá decidir se a 
separação judicial subsiste como institu-
to autônomo do Código Civil, decisão que 
repercutirá significativamente na evolu-
ção do Direito das Famílias.

• Por Letícia Queiroz Nascimento

FAMÍLIA



C O N - 
S U M I -
D O RPrevalência da cláusula compromissória 

de arbitragem nas relações de consumo 

mediante o consenso das partes.

Segundo a Lei 8.078 de 11 de setem-
bro de 1990, que dispõe sobre a proteção 
do Consumidor - CDC, em seu artigo 51, 
inciso VII, é nula de pleno direito a Cláu-
sula Compromissória que determina a 
solução de conflitos por meio de arbitra-
gem, imposta ao consumidor quando da 
celebração do contrato.

Inobstante isso, em recente decisão 
proferida no REsp nº 1742547/MG, o Su-
perior Tribunal de Justiça - STJ entendeu 
que é possível a prevalência da cláusula 
compromissária de arbitragem como meio 
de solução de conflitos, ainda que em con-
trato de adesão, desde que tenha havido a 
concordância posterior das partes.

Para a Relatora do REsp nº 1742547/
MG, Ministra Nancy Andrighi, em que pese 
o Código de Defesa do Consumidor vedar 
a utilização compulsória de arbitragem, 
nada impede que posterior a celebração 
do contrato, os consumidores, consen-
sualmente, assinem termo de arbitragem 
para a solução de controvérsia extrajudi-
cial, mesmo nas relações de consumo.

Neste panorama, segundo o entendi-
mento supra, verifica-se que a cláusula 
compromissória de arbitragem prevalece 
em relação à regra do artigo 51, VII, do 
CDC, desde que não haja imposição pelo 
fornecedor, e ainda, nos casos em que 
houver consenso entre consumidor e for-
necedor.

• Por Leoneide Lima Souza

03



Matrícula escolar: no Ceará, 

a apresentação de cartão de 

vacina será obrigatória.

E D U -
C A C I -
O N A L
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Já está em vigor a Lei Estadual nº 16.929 de 
2019 - CE, que dispõe acerca da obrigatoriedade 
da apresentação da carteira de vacinação no ato 
da matrícula escolar. 

A medida tem como objetivo a efetivação do 
direito à saúde de crianças e adolescentes, colo-
cando-os a salvo de enfermidades que são evitá-
veis por meio da aplicação de vacinas, segundo 
o calendário do Ministério da Saúde e da Secre-
taria de Saúde do Estado. 

De acordo com o dispositivo legal, os respon-
sáveis legais pelos estudantes deverão obriga-
toriamente apresentar a carteira de vacinação, 
com todas as vacinas necessárias em dia. Caso 
o referido documento não seja apresentado ou 
demonstre que a criança ou adolescente deixou 
de tomar alguma vacina necessária, a Escola de-
verá conceder o prazo de 30 (trinta) dias corridos 
para regularização da situação ou apresentação 
do cartão, sob pena de comunicação imediata 
ao Conselho Tutelar ou Ministério Público, atra-
vés das Promotorias da Infância e Juventude.

Serão dispensados apenas aqueles estudan-
tes que apresentarem laudo médico contraindi-
cando expressamente a aplicação de determina-
da vacina. 

É importante que ressaltar que a norma su-
pracitada é válida para todas as instituições de 
ensino no Estado do Ceará, sejam elas da rede 
pública ou privada e para todos os níveis da edu-
cação básica: Educação Infantil, Ensino Funda-
mental e Ensino Médio. 

Ainda, a ausência do documento não deve 
impossibilitar a matrícula do aluno, entretanto, 
em caso de omissão dos responsáveis ou apre-
sentação intempestiva, as medidas pertinentes 
devem ser tomadas imediatamente.

• Por Letícia Queiroz Nascimento 



T E R C E I R O  S E T O R
R E G U L AT Ó R I OAs organizações da sociedade civil precisam expor 

publicamente que possuem Cebas?

Os artigos 67 e 68 da Portaria MEC nº 
15/2017 fixaram a obrigatoriedade de ser ex-
posta Placa Indicativa em todos os estabele-
cimentos contemplados com CEBAS, assim 
como em todos os canais e meios de comu-
nicação adotados pela Organização da So-
ciedade Civil, conforme a seguir transcritos:

Art. 67º As entidades detentoras do CE-
BAS-Educação deverão manter, em local 
visível ao público, em todos os seus esta-
belecimentos, placa indicativa contendo in-
formações sobre a sua condição de entidade 
beneficente de assistência social e sua área 
de atuação, de acordo com modelo disponí-
vel no Portal CEBAS-Educação, nos termos 
do art. 41, da Lei no 12.101, de 2009. 
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Art. 68º A indicação de sua condição 
de entidade detentora do CEBAS-Educação 
deve estar presente em todos os canais e 
meios de comunicação adotados pela enti-
dade, bem como por suas mantidas. 

Há modelo padrão sugerido pelo MEC 
para uso. Mais orientações constam no site:

www.cebas.mec.gov.br

• Por Melina Barros Telles Jaguaribe

http://cebas.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=42:placa-indicativa-da-certificacao-cebas&catid=12” \t “_blank


T R A B A -
L H I S T AO novo e já polêmico Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, 

instituído pela MP 905/2019: entre um emaranhado de condicionamentos 

para sua adoção, mas também de vantagens para o empregador.
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Com o intuito de gerar mais empregos for-
mais, estimular novas contratações, geração 
de novos postos de trabalhos, especialmente 
para jovens trabalhadores, foi editada a Medida 
Provisória 905 de 2019, que instituiu, o Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo, regulada preten-
samente pela Portaria 950, de 13 de janeiro de 
2020, do Ministério de Economia.

Pode ser adotado o Contrato de Trabalho 
Verde de Amarelo no período de 01/01/2020 a 
31/12/2022, não descaracterizando essa pac-
tuação,não sendo esse convertido em contrato 
por prazo indeterminado, se o término do con-
trato ocorrer após esse lapso temporal e não 
tiver ainda sido objeto de prorrogação.Findado 
esse contrato, ainda é possível a recontratação 
pelo mesmo empregador, na modalidade Verde e 
Amarelo, após cento e oitenta dias da dispensa 
do empregado.

Tal contrato tem duração máxima de 24 me-
ses, podendo haver prorrogação dentro desse 
período, desde que, quando do término de sua 
prorrogação o empregado tenha idade inferior a 
trinta anos e a prorrogação não se projete para 
além de 31 de dezembro de 2022. 

O número de contratações nessa nova moda-
lidade deve obedecer ao limite máximo de 20% 
do total de empregados da empresa, incluindo aí 
o número de empregados de todos os seus es-
tabelecimentos, levando-se em consideração a 
folha de pagamentos do mês corrente de apura-
ção, e ainda deve ser geradora de novos postos 
de trabalho. Considera-se que houve geração de 
novos postos se as novas contratações implica-
rem a ultrapassagem da média do total de em-
pregados registrados na folha de pagamentos 
entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2019. Não 

se deve assim confundir o limite de contratações 
nessa nova modalidade, com a condição de ge-
ração de novos postos de empregos exigida, cal-
culada de acordo com mencionada média. Em-
presas com até dez empregados e instituídas a 
partir de janeiro de 2020, tem tratamento diferen-
ciado, podendo ter no máximo dois empregados 
contratados nessa modalidade.

A referida MP estabelece também condições 
de elegibilidade para os trabalhadores poderem 
ser contratados nesta modalidade: (a) os traba-
lhadores devem ter entre 18 e vinte e 29 anos de 
idade e (b)não ainda terem sido empregados for-
malmente, excetuando-se os vínculos de traba-
lho que tenham mantido como menor aprendiz, 
em regime de experiência, na modalidade inter-
mitente e a prestação de serviços como traba-
lhador avulso, ou seja, esses tipos de trabalho 

não afastam a possibilidade de contratação no 
regime Verde e Amarelo; (c) não receberem salá-
rio-base mensal superior a um salário-mínimo e 
meio nacional, não haver estipulação de piso sa-
larial da categoria laboral ou salário profissional 
superior ao limite de salário-mínimo e meio  na-
cional nem seja gerada situação de equiparação 
salarial, sendo ainda garantida a manutenção do 
contrato na modalidade Contrato de Trabalho 
Verde e Amarelo quando houver aumento sala-
rial, após doze meses de contratação, que ultra-
passe àquele limite de salário.

O Contrato de Trabalho Verde e Amarelo 
possibilita a flexibilização de algumas formas 
de pagamento de verbas trabalhistas e a dimi-
nuição de custos para o empregador, como os 
seguintes: (1) pagamento em até um mês, mas 
pode ser feito em período inferior a esse caso 
acordado com o empregado, da remuneração, 
do décimo terceiro salário proporcional, das fé-
rias proporcionais com acréscimo de um terço, 
da multa indenizatória de FGTS pela metade (se 
objeto de acordo entre as partes); (2) alíquota de 
FGTS mensal de 2%; (3) isenção para o emprega-
dor de pagamento de sua cota de contribuição 
previdenciária, de contribuição social para o cus-
teio do Sistema S e INCRA, de salário-educação; 
(4) possibilidade de adoção de compensação de 
horas em até um mês e adoção de banco de ho-
ras por acordo individual, com compensação de 
horas em até 06 meses; (5) não pagamento da 
indenização prevista no art. 481 da CLT, aplicável 
aos demais contratos por prazo determinado.

São várias as condições a serem observa-
das para a adoção desse tipo de contrato, nada 
que um bomchecklist não seja capaz de auxiliar. 
Ademais, não se pode fechar os olhos para a 
temporária possibilidade de redução de custos 
de transação para os empregadores. 

Ainda fica por ser percebido se atingirá ado-
ção desse tipo de contrato uma das principais 
finalidades que motivaram, mesmo que aparen-
temente, a sua criação, a de geração de novos 
postos de trabalho e aumento do acesso ao pri-
meiro emprego.

Do ponto de vista dos direitos dos trabalha-
dores, já recai sobre esse tipo de contrato gran-
des questionamentos sobre a sua constituciona-
lidade, como as veiculadas nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 6.261, 6.265, 6.267, 6.285, 
pelo que merecem ser observados de perto os 
desdobramentos delas e seus impactos no mun-
do do trabalho.

Da mesma forma, cabe ser acompanhada se a 
Medida Provisória 905/2019 será ou não conver-
tida em lei, se haverá ambiente político para essa 
aprovação, ou se terá o mesmo destino da Medida 
Provisória 873/2019 que regulava de forma mais 
clara vários pontos acerca do pagamento das con-
tribuições sindicais, e morreu na praia.

• Por Alexandre Leitão



S A Ú D E
A bomba de infusão de insulina é um apa-

relho eletrônico que oferece inúmeras van-
tagens e benefícios aos pacientes acometi-
dos de diabetes. Contudo, devido ao seu alto 
custo, os planos de saúde e o SUS resistem 
no fornecimento do tratamento a àqueles 
acometidos pela doença.

No entanto, é possível conseguir o trata-
mento através do manejo de ações judiciais, 
o que tem sido muito bem acolhido no Judi-
ciário Brasileiro, uma vez que a Constituição 
Federal, em seusArts. 5º e 196,assegura aci-
ma de tudo os direitos à vida e à saúde, de-
vendo o Estado garantir o tratamento indica-
do pelo médico, seja de forma direta através 
do SUS, seja de forma indireta por meio dos 
planos de saúde. 

A judicialização da saúde para 

fornecimento de bomba de insulina.

Os planos de saúde têm resistido ao for-
necimento da bomba de insulina aos dia-
béticos, sob as alegações corriqueiras de 
que não há previsão expressa no rol de pro-
cedimentos da Agência Nacional de Saúde 
suplementar (ANS). Ocorre queos Tribu-
nais Pátriosmajoritariamente não têmaco-
lhido essas alegações dos planos de saú-
de, mas firmado entendimento no sentido 
de que o referido rol da ANS não é taxativo, 
portanto, cabendo ao médico assistente do 
paciente indicar o melhor tratamento para 
a patologia.
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Inclusive o STJ já se posicionou dizendo 
que: “o que o contratopode dispor é sobre as 
patologias cobertas, não sobre o tipo de tra-
tamento adequado para a doença alcançada 
no contrato”. Não pode o plano de saúde se 
sobrepor a um diagnóstico de médico com-
petente. 

Assim, para que o paciente diabético pos-
sa pleitear seu direito junto a Justiça, se faz 
necessário a prescrição de laudo médico re-
quisitando o tratamento, por meio da bomba 
de infusão de insulina, devidamente assina-
do por médico endocrinologista.

• Por Meire Marinho



T R I -
B U -
TÁ -
R I O

Como é de notório conhecimento, todas 
as entidades domiciliadas no Brasil estão 
obrigadas a se inscrever no CNPJ e a cada 
um de seus estabelecimentos localizados no 
Brasil ou no exterior, antes do início de suas 
atividades.

Ocorre que com a publicaçãoda Instrução 
Normativa nº 1897 pela Receita Federal do 
Brasil, que alterou o §9º do art. 4º da Instru-
ção Normativa nº 1863, assim ficou determi-
nado: “Ficam dispensados da inscrição no 
CNPJ os estabelecimentos de organizações 
religiosas que não tenham autonomia admi-
nistrativa ou que não sejam gestores de or-
çamento.”

Filiais de organizações religiosas podem ser 

dispensadas de inscrição junto ao cadastro 

nacional de pessoa jurídica – CNPJ.

Na prática, a dispensa se refere apenas 
àqueles estabelecimentos considerados 
mera extensão de atividade de outro, assim 
como destinados exclusivamente à prática 
de atividade religiosa, observada sua subor-
dinação a entidade nacional ou regional, pre-
viamente cadastrada.

Exemplificadamente, um estabelecimen-
to que tem como único e exclusivo objetivo 
a realização de culto para propagação da fé 
(Igreja), sem qualquer autonomia adminis-
trativa e que não tenha poder de gestão de 
recursos orçamentários, desde que vincu-
lada a outro estabelecimento devidamente 
inscrito no CNPJ, está dispensado do referi-
do cadastro.

• Por Elton Luís Andrade de Freitas
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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 eeficiente atendam às suas necessidades.

Melhores cumprimentos,

http://www.instagram.com/hnadv/
http://www.facebook.com/hnadv/
http://www.hnadv.com.br/

