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RECOMENDAÇÃO TÉCNICA 

 

 O PROCON/SC, por seu Diretor que o presente subscreve, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos do art. 55, parágrafo 1º, da Lei n. 8.078/90 e do Decreto n. 

2.181/97, resolve expedir a seguinte Recomendação:  

 

Considerando que o artigo 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal de 1988 

estabelece que a defesa do consumidor é dever do Estado, assim como o seu artigo 170, 

inciso V, prescreve que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 

e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos a existência digna, mediante 

observação do princípio da defesa do consumidor, dentre outros; 

 

 Considerando que o PROCON/SC, por disposição do art. 81 c/c art. 82, inc. III, 

do Código de Defesa do Consumidor, é órgão legitimado para a proteção e defesa dos 

direitos e interesses transindividuais dos consumidores do Estado de Santa Catarina; 

Considerando que, na forma do art. 4º da Lei 8.078/90, a Política Nacional de Relações de 

Consumo tem por princípios, dentre outros, o reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor, ação governamental no sentido de sua efetiva proteção, harmonização das 

relações de consumo; 

 

 Considerando que é cristalina a preocupação do Poder Público em regrar o 

exercício das atividades afetas à sociedade em geral, isto porque a saúde transcende a 

esfera das relações de consumo e revela-se como verdadeiro interesse social, tanto assim 

que está prevista constitucionalmente;  

 

Considerando que a Lei n. 8.078/90 exerce grande papel no setor da saúde 

suplementar, pois ele é um instrumento nivelador, que busca um equilíbrio na relação de 

consumo dentro dessa atividade econômica, partindo do reconhecimento da 
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vulnerabilidade do consumidor e de seus direitos básicos à efetiva prevenção de danos 

patrimoniais e morais;  

 

Considerando que a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078 de 

1990, Decreto nº 2.181 de 1997 e demais normas de defesa do consumidor, constitui 

prática infrativa e sujeita o fornecedor às penalidades da Lei 8.078/90, que poderão ser 

aplicadas, isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou 

incidente a processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das 

definidas em normas específicas; 

 

 Considerando que a saúde é direito indisponível assegurado no artigo 6º da 

Constituição Federal, corolário do próprio direito à vida, do qual provém a 

impossibilidade de a sua tutela ser objeto de eventual mitigação, assim como que se 

encontra resguardado pela art. 196, como um dever do Estado e como um direito público 

subjetivo, ou seja, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das 

pessoas. In verbis:  

 

 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos 
riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 

 Considerando a necessidade de garantir a dignidade da pessoa humana como 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF); Considerando 

que a Organização Mundial de Saúde - OMS, em 30 de janeiro de 2020, declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII, dado o grau de avanço 

dos casos de contaminação pelo coronavírus, classificando a situação, em 11/03/2020, 

como “pandemia”, resultando na implementação de ações compatíveis com a gravidade 

da situação a ser enfrentada;  



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

DIRETORIA DE RELAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

PROCON/SC 

 

 

 

 

3 

 

Considerando que o distanciamento social vem sendo recomendado pelos 

especialistas da área epidemiológica como uma medida extremamente válida na tentativa 

de diminuir a curva de transmissão do COVID-19, já alcançando resultado satisfatório em 

determinados países;  

 

Considerando, que o direito à educação, assim como os direitos fundamentais à 

vida e à saúde, encontra resguardo na Constituição Federal de 1988, mais precisamente 

em seu art. 205, que o impõe como um dever do Estado; 

 

 Considerando que o ensino pode ser prestado por uma empresa privada, 

entretanto por ser um serviço de natureza pública, deve obedecer às condições de sua 

prestabilidade impostas pelo Poder Público, regramento este disposto no Art. 209, da 

Magna Carta, senão vejamos: 

 

 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: I - cumprimento das normas gerais da educação 
nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 
Público. Considerando que a vida, a saúde, a segurança e a paz são 
bens jurídicos inalienáveis e indissociáveis do princípio da dignidade 
da pessoa humana (art. 4º, caput do CDC);  

 

Considerando que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso V, 

estabelece que é direito básico do consumidor modificar o contrato quando haja situação 

de desequilíbrio entre as partes, bem como a Constituição Federal e o próprio CDC 

asseguram o direito a saúde e a vida como garantias individuais de todos os cidadãos;  

 

Considerando que os contratos cuja interpretação das cláusulas possa pôr em 

risco a saúde, a segurança e a vida dos consumidores devem ser revistos a luz da 

vulnerabilidade e da hipossuficiência destes, o que se apresenta até mesmo como um 

dever imposto aos fornecedores e prestadores de serviços, decorrentes da sistemática 

protetiva do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as cláusulas contratuais 
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serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do 

CDC;  

 

Considerando que é direito básico do consumidor a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificações corretas de quantidade, 

característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como riscos que 

apresentam (art. 6º, III do CDC);  

 

Considerando que, durante o período de enfrentamento à pandemia do 

COVID19, muitas pais perderam sua única fonte de renda;  

 

Nesse sentido, o PROCON/SC resolve RECOMENDAR aos estabelecimentos 

particulares de ensino geral as seguintes medidas:  

 

1.1 PRESTAREM TODAS AS INFORMAÇÕES AOS ESTUDANTES, PAIS E 

RESPONSÁVEIS acerca das alterações do Plano Pedagógico para adequá-lo ao Plano de 

Atividade Domiciliares, bem informem de que forma irão cumprir o calendário de acordo 

a legislação do MEC, que prevê 800 horas/aula; 

 

1.2 Se houver modificações na planilha de custo, referente aos meses de 

suspensão das atividades presenciais de aula, que repassem o desconto nas mensalidades 

aos pais/responsáveis; 

 

 1.3 CONSIDERAREM, NO CASO DE ATRASO NOS PAGAMENTOS E INEVITÁVEL 

RESCISÃO DO CONTRATO, A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, 

SUPERVENIENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, NÃO DEVENDO GERAR ÔNUS AO 

CONSUMIDOR, na forma dos artigos arts. 6º, V, e 46 da Lei nº 8.078/90, e arts. 393 e 607 

do Código Civil Brasileiro;  
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1.4 ABSTEREM-SE DE TRANSFERIR OS CUSTOS DE INCREMENTO EM 

TECNOLOGIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS TÉCNICAS DE ATIVIDADES 

DOMICILIARES COM INTERMEDIAÇÃO DE TECNOLOGIA, considerando a teoria do risco do 

negócio (base da responsabilidade objetiva adotada pelo Código de Defesa do 

Consumidor) e o fato de que muitos dos equipamentos e sistemas passarão a integrar o 

patrimônio da escola e diminuirão outros custos; 

 

1.5 Que os pais/responsáveis que perderam seus empregos durante esta 

pandemia, possam negociar o valor da mensalidade, tendo a opção de parcelamento; 

 

 1.6 No que pertine às creches/berçários, não sendo possível prestar o serviço 

contratado atualmente, de forma total ou parcial, deverão ofertar alternativas para 

cumprimento, como a futura prestação de serviços após o término da pandemia. Sugere-

se a possibilidade colônia de férias nos meses de dezembro/2020 e janeiro/fevereiro 

2021. 

 

1.7 Que as instituições de ensino se abstenham de cobrar mensalidade 

referente à alimentação e contraturno escolar. 

 

 Oficie-se a toda imprensa do Estado de Santa Catarina, para que divulguem o 

teor desta medida a fim de informar a população catarinense;  

 

Cumpra-se com urgência.  

 

Florianópolis/ SC, 04 de maio de 2020. 

 

TIAGO SILVA 

DIRETOR DO PROCON/SC 


