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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: Geral,  Trabalhista , 
Previdenciário, Educacional, Ambiental e Consumidor.

Bom proveito!
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Em 08 de janeiro de 2021, foi publicada nova Portaria, a 
de n.º 651, dispondo sobre a restrição excepcional e tem-
porária de entrada no País de estrangeiros de qualquer na-
cionalidade, por rodovias, por outros meios terrestres ou 
por transporte aquaviário, com fundamento na recomen-
dação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária – Anvisa por motivos sanitários relacio-
nados com os riscos de contaminação e disseminação do 
coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Há exceções às restrições da Portaria, não se esten-
dendo ao: brasileiro, nato ou naturalizado; imigrante com 
residência de caráter definitivo, por prazo determinado 
ou indeterminado, no território brasileiro; profissional es-
trangeiro em missão a serviço de organismo internacional, 
desde que identificado; funcionário estrangeiro acredita-
do junto ao Governo brasileiro; e estrangeiro com cônjuge, 
companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro; ou cujo in-
gresso seja autorizado especificamente pelo Governo bra-
sileiro em vista do interesse público ou por questões hu-
manitárias; e portador de Registro Nacional Migratório; e 
transporte de cargas.

De acordo com o seu artigo 7, não há impedimento à en-
trada de estrangeiros no País por via aérea, desde que obe-
decidos os requisitos migratórios adequados à sua condi-
ção, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for 
exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Este documento está protegido pelas leis de Direito Au-
toral e, portanto, não deve ser copiado, divulgado ou utili-
zado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

Em 15 de janeiro de 2021, foi publicado o Decreto n.º 196 do Estado do Pernambuco, por 
meio do qual foi prorrogado, por 180 (cento e oitenta) dias, o reconhecimento, para os fins 
do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, da ocor-
rência do estado de calamidade pública nos seguintes municípios pernambucanos: Recife, 
Barra de Guabiraba, Camocim de São Félix, Amaraji, Taquaritinga do Norte, Cabo de Santo 
Agostinho, Ipojuca, Vertente do Lério, São Vicente Férrer, Ibimirim, Vicência, Custódia, Cor-
tês, São Benedito do Sul, Pesqueira, São Lourenço da Mata, Lagoa de Itaenga, São Bento 
do Una, Poção,  Limoeiro, Aliança, Tacaimbó, Sairé, Itambé, Tracunhaém, Cumaru, Petrolina, 
Ribeirão, Dormentes, Carnaubeira da Penha, Gameleira, Bodocó, Terezinha, Belém de Maria, 
Flores, Panelas, Joaquim Nabuco, Condado, Paudalho, Santa Cruz, Jurema, Vertentes, Ma-
caparana, Ingazeira, Betânia, Olinda, Bezerros, Água Preta, Lagoa dos Gatos, Serra Talhada, 
Verdejante, Triunfo, Cabrobó, Camaragibe, Itapissuma, Cupira, Surubim, Moreno, Paulista, 
Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Cruz da Baixa Verde, Afogados da Ingazeira, 
Canhotinho, Pedra, Itaíba, Chã de Alegria, Bom Jardim, Ferreiros, Águas Belas, Tamandaré, 
Gravatá, João Alfredo, Vitória de Santo Antão, Bom Conselho, Glória do Goitá, Solidão,  Brejo 
da Madre de Deus, São João, Afrânio, Nazaré da Mata, Carpina, Toritama, São Joaquim do 
Monte, Caruaru, Arcoverde, Agrestina, Feira Nova, Granito, Salgadinho, Belo Jardim, Jaboa-
tão dos Guararapes, São Caetano, Ibirajuba, Sanharó, Riacho das Almas, Araçoiaba, Palma-
res, Frei Miguelinho, Jaqueira, Caetés, Jucati, Goiana, Tabira, Terra Nova, Quipapá, Capoei-
ras, Santa Maria do Cambucá, Exu, Bonito, Lagoa do Ouro, Paranatama, Brejão, Primavera, 
Xexéu, Jatobá, Calumbi, Jupi, Itacuruba, São José da Coroa Grande, Alagoinha, Moreilândia, 
Venturosa, Garanhuns, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, Calçado, Parnamirim, 
Igarassu, Passira, Sirinháem, Buíque, Itaquitinga, Chã Grande, Lagoa do Carro, Iati, Ilha de 
Itamaracá, Buenos Aires, Manari, Cachoeirinha, Sertânia, Carnaíba, Tuparetama, Palmeirina, 
Saloá, Brejinho, Quixaba, Santa Filomena, Camutanga, Petrolândia, São José do Egito, Oro-
có, Lagoa Grande, Timbaúba, Angelim, Floresta, Itapetim, Serrita, Iguaracy, Escada, Abreu e 
Lima, Barreiros, Maraial, Lajedo, Tupanatinga, Salgueiro, Trindade, Correntes, Tacaratu, Ina-
já, Jataúba, Belém do São Francisco e Catende.

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou expres-
samente autorizados por ele.

Prorrogação do estado de calamidade 
pública no estado de Pernambuco.
G E R A L Restrição excepcional e temporária  

de entrada no País de estrangeiros 
por mais 30 (trinta) dias.
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T R A B A -
L H I S T A

No dia 11 de dezembro de 2020, foi publicada Nota Técnica por parte da Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho, órgão atrelado ao Ministério da Economia, acerca da carac-
terização da contaminação por Coronavírus como doença ocupacional.

Após ampla discussão acerca do assunto, o resultado obtido nessa Nota foi a de que, em-
bora esteja fora do rol de doenças presumidamente ocupacionais do Decreto n.º 3.048/199, 
o Coronavírus poderá ser considerado como doença ocupacional, nos termos do Art. 20, §2º 
da Lei n.º 8.213/1991, fazendo-se necessária a caracterização do nexo causal.

Outrossim, a contaminação por Coronavírus poderá ser considerada acidente de traba-
lho por doença equiparada nos casos em que a contaminação do empregado tenha sido 
acidental, quando do desenvolvimento de suas atividades.

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou expres-
samente autorizados por ele.

Expedida Nota Técnica esclarecendo  
a caracterização da contaminação por 
Coronavírus como doença ocupacional.
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P R E V I -
D E N C I Á -
R I O No dia 31 de dezembro de 2020, o Presidente da República editou 

a Medida Provisória n.º 1.023/2020, que manteve a limitação de ren-
da de um quarto (¼) de salário-mínimo para a concessão do benefí-
cio de prestação continuada (BPC).

A lei de concessão do referido benefício já havia sido modificada 
pela lei que instituiu o auxílio emergencial, mas limitou os efeitos do 
critério da renda máxima até o dia 31 de dezembro de 2020.

Sendo assim, o Presidente da República, no dia de término do pra-
zo legal, editou a referida medida, a fim de que fosse excluída a limi-
tação temporal de tal critério.

Mantida a limitação de renda como 
critério para concessão do benefício de 
prestação continuada.
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E D U C A Ç Ã O
Na terça-feira, 05 de janeiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o local de provas 

para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
 
Na edição de 2020, que foi adiada devido ao estado de Calamidade Pública causado pela pandemia de Coronavírus, os participantes 

poderão fazer a prova nos formatos físicos e digital.

Para os optantes pelo formato físico, as provas ocorrerão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, devendo o aluno tomar todos os cuidados 
e medidas de segurança, a fim de evitar a disseminação do vírus, sob pena de eliminação do exame.

Já a versão digital do exame ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O cartão de confirmação, contendo os dados de locais do 
exame, serão disponibilizados para os alunos a partir do dia 15 de janeiro.

Assim como na versão tradicional, os alunos optantes pelo Enem digital deverão tomar todas as medidas de segurança, devendo ser 
orientado o uso contínuo da máscara, bem como levar máscara reserva e álcool em gel.

INEP divulga locais de provas do Enem, 
e escolas preparam os alunos para o exame.
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A Lei n.º 14.119, de 13 de janeiro de 2021, instituiu a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais, o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA) 
e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA) e dispôs sobre os 
contratos de pagamento por serviços ambientais.

Tanto Poder Público quanto agentes privados e Organizações da Sociedade Civil se en-
contram abrangidos por essa norma.

Especificamente, quanto às Organizações da Sociedade Civil, o artigo 4 fixa, como um 
dos objetivos da Política, o estímulo à elaboração e a execução de projetos privados vo-
luntários de provimento e pagamento por serviços ambientais que envolvam iniciativas de 
empresas, de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) e de outras 
organizações não governamentais.

Referida norma consolidou o reconhecimento do setor privado, das Oscips e de outras 
organizações não governamentais, como organizadores, financiadores e gestores de proje-
tos de pagamento por serviços ambientais, paralelamente ao setor público, e como induto-
res de mercados voluntários (artigo 5 inciso VII).

Política Nacional de Pagamento  
por Serviços Ambientais (PNPSA).

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

A Medida Provisória n.º 1.024, de 31 de dezembro de 2021, prorrogou o prazo de vigência 
de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Referida Medida alterou a Lei n.º 14.034, de 05 de agosto de 2020, e estabeleceu, em 
seu artigo 3, que, nos casos de cancelamento de voo, no período compreendido entre 19 de 
março de 2020 e 31 de outubro de 2021, o reembolso do valor da passagem aérea devido 
ao consumidor poderá ser realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, con-
tado da data do voo cancelado, observada a atualização monetária calculada com base no 
INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação 
vigente.

Já nos casos de desistência pelo próprio consumidor no período entre 19 de março de 
2020 e 31 de outubro de 2021, determinou o parágrafo 3 do artigo 3 que aquele poderá op-
tar por receber reembolso, também no prazo de 12 (doze) meses, sujeito ao pagamento de 
eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da pas-
sagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Prorrogação do prazo de reembolso 
ou obtenção de crédito referentes  
às despesas com passagens aéreas.
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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,

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

