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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: CEBAS, Geral, Capacitação e 
Educação.

Bom proveito!

N e w s l e t t e r
H N A d v Ano 4  |  N.º 1

CEBAS
–
Geral
–
Capacitação
–
Educação 10

3

6

8



CEBAS

C E B A S

3

H
elder N

ascim
ento Advogados

newsletter ano 4 n.º 1



A Lei Complementar n.º 187, de 16 de dezembro de 2021, dispõe sobre a certificação das 
entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições 
à seguridade social.

O artigo 3 da referida lei trouxe oito requisitos a serem cumpridos pelas entidades 
beneficentes, a fim de que possam ter direito à imunidade, conforme a seguir listado.

1. Não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou 
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer 
forma ou título, em razão das competências, das funções ou das atividades que lhes sejam 
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

2. Apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território 
nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

3. Apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos 
relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de regularidade do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

4. Mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem 
como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do 
Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;

Lei Complementar n.º 187, de 16 de 
dezembro de 2021.
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5. Não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus 
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob 
qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou 
privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os benefícios 
relativos à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal;

6. Conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos 
que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações 
realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

7. Apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, 
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do caput do 
art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 

8. Prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação 
do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a entidades 
públicas. As necessidades específicas no desenvolvimento do educando deverão ser 
atendidas tanto pelos profissionais da rede de ensino como pelos profissionais da rede de 
saúde.

A Lei aplica-se aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação 
apresentados a partir da data de sua publicação, ou seja, em 17 de dezembro de 2021.

Para acessar a íntegra da lei, clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp187.htm
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A Lei n.º 14.289, de 3 de janeiro de 2022, 
tornou obrigatória a preservação do sigilo 
sobre a condição de pessoa que vive com 
infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV), hepatites crônicas (HBV e 
HCV), hanseníase e tuberculose. 

Seu artigo 2 estabelece, expressamente, 
a vedação da divulgação, pelos agentes 
públicos ou privados, de informações que 
permitam a identificação da condição de 
pessoa que vive com infecção pelo Vírus 
da Imunodeficiência Humana (HIV) e das 
hepatites crônicas (HBV e HCV) e de pes-
soa com hanseníase e com tuberculose, nos 
seguintes âmbitos:

1  serviços de saúde;
2  estabelecimentos de ensino;
3  locais de trabalho;
4  administração pública;
5  segurança pública;
6  processos judiciais;
7  mídia escrita e audiovisual.
Excepcionalmente, o sigilo poderá ser 

quebrado nos casos determinados por lei, 
por justa causa ou por autorização expres-
sa da pessoa acometida ou, quando se tra-
tar de criança, de seu responsável legal, 
mediante assinatura de termo de consen-
timento informado, observado o disposto 
na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
– LGPD.

Sigilo sobre a condição de pessoa 
portadora de HIV, hepatites crônicas, 
hanseníase e tuberculose.

g e r a l

Para acessar 
a norma:

Clique aqui

Caso a norma seja descumprida, o 
infrator estará sujeito às sanções previstas 
no art. 52 da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto 
de 2018 (LGPD), bem como às demais 
sanções administrativas cabíveis, assim 
como deverá indenizar a vítima por danos 
materiais e morais, nos termos do art. 927 
da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil).

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 expressamente autorizados por ele.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14289.htm
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O Ministério da Educação lançou, no final de 2021, a formação 
“Aperfeiçoamento em Educação Infantil”, que visa qualificar 
profissionais de creches e de pré-escolas brasileiras, contribuindo para 
o estabelecimento de práticas pedagógicas criativas e melhorando a 
formação integral das crianças.

A formação é totalmente gratuita, com carga de 200 horas e está 
disponível na plataforma Avamec.

Formação “Aperfeiçoamento em 
Educação Infantil”.

c a p a c i t a ç ã o

Para acessar,
clique aqui.
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https://avamec.mec.gov.br/#/


Educação
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A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC) fomentou a construção do Do-
cumento Curricular Referencial do Ceará (DCRC) para a etapa do Ensino Médio, que visa 
orientar as escolas na elaboração ou adequação de seus currículos, de modo a proporcionar 
as aprendizagens esperadas para a etapa do Ensino Médio.

O Documento contém diretrizes e orientações, atendendo às particularidades de cada ins-
tituição de ensino, norteando a construção do currículo escolar na rede de educação básica.

O Documento é dividido em três partes, quais sejam: 

Parte I  O Ensino Médio no Brasil: Sujeitos, Modalidades e Princípios;

Parte II  Formação Geral Básica (FGB);

Parte III  Itinerários Formativos (IF).

Documento Curricular Referencial do  
Ceará – Ensino Médio.

e d u c a ç ã o

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 
expressamente autorizados por ele.

Para acessar a íntegra do documento, clique aqui.
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https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2018/06/DCRC_Completo.pdf


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.

Visite também nossas presenças nas mídias sociais, 
bem como nosso site, em que poderão obter mais 
informações e atualizações:

https://www.instagram.com/hnadv/
https://www.facebook.com/hnadv
https://www.hnadv.com.br/
https://www.linkedin.com/company/heldernascimentoadvogados/

