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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, relativas às seguintes áreas: Cível, Consumidor,
Educacional, Saúde, Trabalhista, Terceiro Setor Regulatório e Tributário.
Bom proveito!
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CR I A N Ç A E
ADOLESCENTE
A oitiva judicial de crianças e de adolescentes:
o direito ao depoimento especial.

A oitiva judicial é sempre uma questão preocupante para as famílias de crianças e de adolescentes vítimas ou testemunhas de algum tipo de
violência e que precisam comparecer em juízo para
prestar depoimento.
O receio de que a criança ou adolescente passe
por algum constrangimento ou mal-estar, durante
o depoimento, é o principal fator de apreensão das
famílias, que temem a chamada “revitimização”.
Sabe-se, inclusive, que tal situação chega a inibir
denúncias de violências sofridas por essas pessoas, que estão em condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento.

Felizmente, mesmo não sendo do conhecimento de muitos, o ordenamento jurídico brasileiro assegura determinadas garantias de proteção infanto-juvenil no âmbito do desenvolvimento regular
do processo, principalmente, no que se refere ao
depoimento.
Com o objetivo de dirimir a violação de direitos desses indivíduos, a Lei nº 13.431, de 2017,
estabeleceu o sistema de garantias de direitos de
crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas de violência, de natureza física e psicológica.

Dentre os direitos assegurados à criança e
ao adolescente, estão, além do sigilo, o acompanhamento por profissional especializado, a livre
narrativa sobre a situação de violência, podendo o
profissional intervir quando necessário, utilizando
técnicas que permitam a elucidação dos fatos.
Ademais, o depoimento deve ser gravado em áudio
e em vídeo, e, sempre que possível, o depoimento
será realizado uma única vez.
Para regulamentar ainda as medidas protetivas
supracitadas, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) aprovou resolução sobre a escuta protegida e
depoimento especial de crianças e de adolescentes.
Nesse sentido, será obrigatória a implantação
de salas de depoimento especial em todas as
comarcas, assim como a devida capacitação de
magistrados e servidores do judiciário.
• Por Letícia Queiroz Nascimento
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CONSUMIDOR
Operadora de plano de saúde não pode resilir, sem idôneo motivo, plano de saúde
coletivo com menos de 30 usuários – Reconhecida, à luz do Código de Defesa do

Consumidor, a vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante e a abusividade pela
operadora em por fim unilateralmente ao contrato.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Quarta Turma, no julgamento do REsp nº
1.776.047/SP, consolidou o entendimento, entre os
colegiados de direito privado, no sentido de que as
operadoras de planos privados de saúde não podem rescindir unilateralmente, sem motivo idôneo,
os contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, muito menos adotar estratégias de aumentos
abusivos com o fim de inviabilizar o pagamento do
plano.
O processo em referência originou-se a partir
de ação ajuizada por uma empresa contábil, depois
da operadora do plano rescindir unilateralmente o
contrato coletivo de plano de saúde vigente desde
1994 e que estava contemplando somente cinco
beneficiários, todos maiores de 60 anos. A primeira
e segunda instâncias judiciais já haviam dado ganho de causa a empresa estipulante, o que levou a
operadora a recorrer ao STJ.

Ao apreciar o caso, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou alinhar-se com
o entendimento estampado em outros julgados da
Corte, como o da Terceira Turma na recente apreciação do REsp nº 1.553.013/SP, de relatoria do
ministro Villas Boas Cueva, que reconheceu que
as bases contratuais dos planos empresariais ou
por adesão, com menos de 30 beneficiários, são
de natureza híbrida, por guardarem indesprezíveis
semelhanças com as características dos planos
individuais ou familiar. Assim, entendeu ser possível o reconhecimento da vulnerabilidade econômica da pessoa jurídica estipulante e a consequente
proteção dos beneficiários contra a abusividade da
prestadora de serviços, com base nos 4º, I, 6º, V, 39,
X, 47 do CDC.

A referida decisão judicial reiterou não ser
aplicável o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n°
9.656/1998, aos planos não individuais, quais sejam, aos planos coletivos empresariais ou por adesão, para o fim de justificar a nulidade da rescisão
unilateral pela operadora. Destaca-se que a solução dada teve por base essencialmente a aplicação da legislação consumerista e a utilização do
conceito de vulnerabilidade econômica, pois assumiu-se que essa condição já havia sido provada
no caso em espécie, nas instâncias inferiores, pela
pessoa jurídica estipulante, ao denotar seu baixo
poder de barganha e negociação perante a operadora do plano de saúde.

O acórdão teve, por fundamento, também os
princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, os
quais foram confrontados com a falta de apresentação de motivação idônea, e o princípio da preservação dos contratos, inclusive por força do disposto na Resolução 309, de 24/10/2012, da Agência
Nacional de Saúde (ANS). Tal norma regula a situação de agrupamento de contratos com menos de
30 beneficiários. O STJ asseverou que além de não
ter sido apresentada fundamentação para resilição
ou rescisão unilateral por parte da operadora, também não inexistiu esforços no sentido de promover
o reagrupamento citado, com fim de preservação
dos contratos.
• Por Meire Marinho e Alexandre Leitão
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EDUCACIONAL
Acervo digital acadêmico, as

exigências à luz da portaria MEC
nº 315, de 04 de abril de 2018.

Dentre as exigências do MEC, verifica-se a
necessidade de gerenciamento do acervo digital,
mediante indexação dos arquivos, com aplicação de Código de Classificação e Tabela de Temporalidade Documental, os quais são instituídos
em Portaria distinta (Portaria NA/MJ nº 92, de
23 de setembro de 2011), a fim de garantir o fácil acesso e manuseio de busca ou recuperação
A Portaria nº 315 deve ser observada por to- dos arquivos.
das as Instituições de Ensino Superior, assim entendidas, as Privadas e as Públicas, devendo as
Outrossim, primando pela autenticidade e
exigências serem cumpridas nos cursos de Ba- validade jurídica do acervo, o MEC exige o uso de
charelado e Pós-graduação, ainda que na moda- certificação digital para assinar os documentos
acadêmicos que passarão para o formato digital.
lidade de ensino a distância.
Em 2018, o Ministério da Educação (MEC)
publicou a Portaria nº 315, segundo a qual se verificam as regras a serem adotadas pelas Instituições de Ensino Superior para implementação
e gestão de todo o acervo de documentos das
IES, que obrigatoriamente passará para o formato digital.

A regra é válida para toda a documentação
da IES desde a matrícula do aluno até a expedição do diploma de conclusão do curso. Portanto,
deve ser digitalizada a documentação pedagógica e administrativa que diz respeito a cada aluno.

Por último, há de se destacar a exigência da
criação de Comitê Gestor nas Instituições, cujo
papel precípuo é elaborar o plano de implementação, acompanhar a política de segurança da
informação do acervo acadêmico e garantir o
uso da certificação digital nos documentos acadêmicos.
O prazo para as Instituições de Ensino Superior cumprirem as exigências da Portaria MEC nº
315 é de 2 (dois) anos, a contar da provação do
referido normativo, que se deu em abril de 2018.
Portanto, em abril de 2020, todas as IES devem
estar em pleno cumprimento às exigências do
MEC.
• Por Leoneide Lima
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TERCEIRO SETOR
R E G U L AT Ó R I O
Fundos patrimoniais e captação de recursos.

A Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019,
dispõe sobre a constituição de fundos patrimoniais que possuem o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas
físicas e jurídicas privadas para programas,
projetos e demais finalidades de interesse
público.
Os fundos patrimoniais poderão apoiar
instituições relacionadas à educação, à
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente, à
assistência social, ao desporto, à segurança
pública, aos direitos humanos e às demais
finalidades de interesse público.

Os gestores da Organização da Sociedade Civil devem adotar alguns cuidados na
instituição de um fundo patrimonial, devendo oferecer a segurança de que os recursos
aportados serão capazes de financiar a atividade de interesse social sem assumir riscos
excessivos de perda do patrimônio. É também essencial uma Política de Investimento
para estabelecer as regras de aplicação dos
recursos.
Consulte sua assessoria jurídica e saiba
mais sobre o assunto.
• Por Melina Barros Telles Jaguaribe
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TRABALHISTA

TST reconheceu como não lesiva a modificação de turno de trabalho
de empregado, de noturno para diurno.

No caso analisado, o empregado exercia função de agente socioeducativo em uma fundação
e laborava há pelo menos 12 anos no turno noturno. Entretanto, por necessidade da instituição
empregadora, de dar melhor atendimento aos
educandos, crianças e adolescentes, em respeito a seu plano de trabalho e ao que dispõe o
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente,
exerceu seu poder diretivo, o direito de variar as
condições de trabalho e procedeu à alteração do
turno de trabalho do trabalhador de noturno para
diurno.
Por ser mudado o turno, o empregado ajuizou
ação trabalhista alegando que sua vida já estava
completamente adaptada à jornada de trabalho
noturna, que estava a sofrer prejuízos às suas
finanças, à saúde e à sua vida social e familiar,
pelo que tais alterações promovidas pelo empre-

gado seriam lesivas às condições de trabalho,
nos termos do art. 468 da CLT que assim dispõe:
“Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita
a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que
não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos
ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula
infringente desta garantia”.
Os juízos de 1º e 2º graus consideraram ilícita a alteração contratual feita pela empregadora,
de forma abrupta, substancial e imotivada, o que
levou o ajuizamento de recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Ao analisar o recurso da instituição empregadora, entendeu o TST diferentemente das instâncias judiciais inferiores, reconhecendo não se
tratar a mudança de turno de alteração prejudicial ao empregado, ilícita, pois amparada no jus
variandi e no lícito poder diretivo do empregador.

Somou-se a isso o fato da jornada diurna ser
considerada mais benéfica para o empregado
e de não haver direito adquirido sobre adicional noturno, conforme entendimento contido na
Súmula 265 da Corte: “ADICIONAL NOTURNO.
ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE – A transferência para o período
diurno de trabalho implica a perda do direito ao
adicional noturno”.
Não foi negado que houve uma mutação
substancial nas condições de trabalho, porém
não de natureza lesiva, mas benéfica. Não obstante isso, importante que essas variações nas
condições de trabalho sejam sempre que possível objeto de formalizações, por meio de aditivos
contratuais, para a devida segurança jurídica.
• Por Alexandre Leitão
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SAÚDE
Plano de saúde deve cobrir
tratamento de home care.

O tratamento em regime de home care
se tornou muito comum no rol de procedimentos utilizados, principalmente, para tratamento de doenças crônicas e agudas, que
não necessitem necessariamente de internação em estabelecimento hospitalar. Assim,
muitos médicos recomendam o home care
que, em suma, nada mais é do que a atenção à saúde em domicílio do paciente. Recomendado, nesses casos, cuidado intensivo
e multiprofissional, sendo que uma parte da
estrutura hospitalar deve ser deslocada para
a residência daquele que está necessitando
de atendimento domiciliar.

Essa modalidade tem se revelado uma
opção segura e eficaz, uma vez que as vantagens para o paciente se revelam no menor
risco de infecção hospitalar e no conforto de
poder manter-se no convívio familiar ou privacidade do próprio lar, com geração de fatores psicológicos que possibilitam a amenização do sofrimento ou a própria recuperação
do paciente. Daí que tem sido uma indicação
médica bastante aceita no quadro médico.
Insta esclarecer que o tratamento prescrito
não tem o objetivo de gerar mero comodismo para o enfermo, e sim resguardar a saúde
desse e ampliar os fatores que propiciam o
seu adequado e eficaz tratamento.

Contudo, apesar das inúmeras vantagens
que o home care traz para o paciente, é muito comum que o beneficiário, ao procurar seu
plano de saúde para apresentar a solicitação
prescrita pelo profissional, obtenha a negativa da operadora para tal tratamento, sob a
alegação de exclusão contratual.
Ao se deparar com essa situação, a solução mais adequada para o beneficiário do
plano de saúde é buscar seus direitos junto ao Poder Judiciário, pois o STJ já firmou
entendimento que não cabe à operadora
escolher o procedimento que será prescrito
ao paciente. De tal sorte, cabendo a esta somente respeitar a prescrição da equipe médica, a qual é a única responsável e competente pelo tratamento indicado.

Assim, a cláusula contratual que veda o
tratamento domiciliar é abusiva e deve ser
expurgada da relação contratual, ficando a
operadora do plano de saúde passível de ser
também condenada em indenização por danos morais, pela injusta recusa de cobertura.
• Por Meire Marinho
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TRIBUTÁRIO
Salário-maternidade é base de cálculo para contribuição

previdenciária? Aguarda-se a decisão do Supremo Tribunal Federal!

Posto em pauta de julgamento, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Recurso
Extraordinário nº 576.967, em que se discute se o valor pago a título de salário-maternidade faz parte ou não da base cálculo da
contribuição previdenciária.
Tal questão já foi reiteradamente julgada pelo STJ sob o prisma da legislação infraconstitucional, e tal corte tem majoritariamente decidido no sentido da legalidade
da incidência da alíquota devida a título de
contribuição previdenciária sobre o valor do
salário-maternidade pago pelo empregador
e objeto de compensação posterior.
O Ministro Roberto Barroso, relator do
recurso, já se posicionou pela declaração
de inconstitucionalidade da incidência de
contribuição previdenciária sobre o salário
maternidade, prevista no art. 28, § 2º, da Lei
8.212/1991, e a parte final do seu § 9º, “a”,
que estabelecem que o salário-maternidade
é considerado salário de contribuição.

Atualmente, o placar de votação no STF
está em 4x3, a favor da inconstitucionalidade dos contribuintes e contra o insaciável
fisco, pois votaram, até então, com o relator, os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Cármen Lúcia, e contra, pela constitucionalidade da incidência, os Ministros Alexandre
de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar
Mendes.

Considerar legítima a cobrança da Contribuição Previdenciária sobre o salário-maternidade é uma forma de estímulo às posturas discriminatórias contra a mulher, que
impactam direta e contundentemente na
baixa contratação formal de mulheres como
empregadas e causam óbice ao tratamento
isonômico delas em relação ao homem.

Imperioso, ao arguir-se a inconstitucionalidade em discussão, a aplicação de uma
Como se sabe, o salário-maternidade é interpretação legal sistemática e teleológica
um pagamento realizado no período em que que potencialize a prevalência do real intea segurada se encontra normalmente afas- resse social em questão, assim como a cotada do trabalho para a fruição de licença- munhão desses com a afirmação de outros
-maternidade, possuindo clara natureza de direitos fundamentais, como os da isonomia
benefício, a cargo e ônus da Previdência So- e da proteção da vida do nascituro. Não se
cial (arts. 71 e 72 da Lei 8.213/91), não se en- mostra razoável a exceção estabelecida no
quadram, portanto, no conceito de remune- art. 28, § 9o., a da Lei 8.212/91, inclusive, por
ração de que trata o art. 22 da Lei 8.212/91, também afrontar o real caráter de benefício,
em razão do disposto no art. 195, inciso I, não remuneratório dessa parcela. Se não há
“a”, da CF e segundo os conceitos legais, de retribuição a trabalho exercido, não há falar
direito privado, que definem o que é salário em salário, mas em benefício previdenciário.
e remuneração, contidos nos arts. 457 e 458
da CLT.

Espera-se, assim, que o voto do relator
seja o vencedor, bem como que sejam definidos com clareza, no acórdão, os efeitos de
eventual declaração de inconstitucionalidade, a fim de possibilitar, de forma ampla, não
somente para quem já havia ajuizado ações
nesse sentido, a recuperação do créditos por
parte de contribuintes que tenham feito o
pagamento considerado indevido.
• Por Alexandre Leitão
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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,

