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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.
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A Portaria n° 255, de 22.05.2020, deter-
minou em seu artigo 1, com fundamento na 
recomendação técnica e fundamentada da 
Anvisa, por motivos sanitários relacionados 
aos riscos de contaminação e disseminação 
do coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), a 
restrição, pelo prazo de trinta dias, da entra-
da no País de estrangeiros de qualquer na-
cionalidade, por rodovias ou outros meios 
terrestres, por via aérea ou por transpor-
te aquaviário, podendo esse prazo vir a ser 
prorrogado posteriormente.

A restrição não se aplica aos seguintes casos:

I – Brasileiro, nato ou naturalizado;
II– Imigrante com residência de caráter defini-
tivo, por prazo determinado ou indeterminado, 
no território brasileiro;

III– Profissional estrangeiro em missão a ser-
viço de organismo internacional, desde que 
devidamente identificado;
IV– Passageiro em trânsito internacional, des-
de que não saia da área internacional do ae-
roporto e que o país de destino admita o seu 
ingresso;
V– Funcionário estrangeiro acreditado junto ao 
Governo brasileiro;
VI – Estrangeiro:
a) cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador 
de brasileiro;
b) cujo ingresso seja autorizado especifica-
mente pelo Governo brasileiro em vista do in-
teresse público ou por questões humanitárias; 
c) portador de Registro Nacional Migratório; 
VII– Transporte de cargas.

Portaria n° 255, de 22.05.2020 – Restrição 

excepcional e temporária de entrada no Brasil 

de estrangeiros de qualquer nacionalidade.

O Decreto n° 33.617, de 06 de junho de 
2020, do Estado do Ceará, prorrogou até o dia 
14 de junho de 2020, no estado do Ceará, as 
medidas de isolamento social previstas no 
Decreto n° 33.519, de 19 de março de 2020, 
e suas alterações posteriores. Referido de-
creto, em seu artigo 3 parágrafo 10, estabe-
leceu a liberação do atendimento cartorário 
presencial para os seguintes serviços extra-
judiciais: notas, registro de imóveis, registro 
de títulos e documentos e pessoas jurídicas. 

A Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, 
que dispõe sobre o Regime Jurídico Emer-
gencial e Transitório das Relações Jurídicas 
de Direito Privado (RJET), no período da pan-
demia do coronavírus, (Covid-19), possibili-
tou, através do seu artigo 5°, a realização de 
assembleia geral, inclusive para os fins do 
art. 59° do Código Civil, até 30 de outubro 
de 2020, por meios eletrônicos, independen-
temente de previsão nos atos constitutivos 
da pessoa jurídica. Estabeleceu, ainda, que 
a manifestação dos participantes poderá 
ocorrer por qualquer meio eletrônico indica-
do pelo administrador, que assegure a iden-
tificação do participante e a segurança do 
voto, produzindo todos os efeitos legais de 
uma assinatura presencial.

Decreto n° 33.617, de 06 de junho de 2020, 

do Estado do Ceará – Funcionamento cartórios.

Lei n° 14.010, de 10 

de junho de 2020 – 

Possibilidade de realização 

de assembleias virtuais.

O atendimento, a que se refere o parágra-
fo anterior mencionado, deverá ser realiza-
do sob agendamento, com observância dos 
protocolos gerais e setoriais de medidas sa-
nitárias, ficando autorizado o trabalho pre-
sencial de empregados nos cartórios apenas 
em quantitativo necessário para atendimen-
to das demandas autorizadas.
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Inicialmente, ressalta-se que a Lei Estadual 
deve ser imediatamente cumprida.

Qual o efeito da publicação da Lei Estadu-
al nº 17.208/2020 após a decisão judicial 
nos autos da Ação Civil Pública nº 0226170-
82.2020.8.06.0001? Qual desconto deve ser 
aplicado?

Nesse sentido, insta relembrar que, com a 
publicação da Lei nº 17.208/2020, a Ação 
Civil Pública nº 0226170-82.2020.8.06.0001, 
em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de 
Fortaleza, encontra-se prejudicada, ocasio-
nando a perda do interesse de agir na ação 
civil pública.

 Assim sendo, o desconto a ser aplicado é 
aquele estipulado na Lei nº 17.508/2020, a 
seguir detalhada.

Orientações sobre a Lei Estadual nº 17.208, 11/05/2020, que dispõe sobre 

ações de proteção aos consumidores da rede privada de ensino durante o 

plano de contingência do novo coronavírus (Covid-19), no estado do Ceará.

C O N S U M I D O R
Já o art. 7º da Lei n° 17.508, ora comentada, 
assim determina:

Art. 7.º A vigência desta Lei será a partir da 
data da publicação do Decreto Estadual que 
suspendeu as aulas da rede privada e o Pla-
no de Contingência adotado pela Secretaria 
da Saúde do Estado do Ceará, em decorrên-
cia da pandemia pelo novo coronavírus (Co-
vid-19), excetuando-se desta o mês de fé-
rias que, porventura, tenha sido antecipado 
pela instituição de ensino, perdurando até o 
fim destes.

Existe uma questão fática pela Lei ignorada, 
que nem todas as escolas deixaram de pres-
tar seus serviços a partir do dia 16/03/2020, 
mas seguiram com atividades até o dia 
19/03/2020. Inobstante isso, com clareza a 
Lei determinou que, a partir de 16/03/2020, 
passou ela a vigorar, já que o Decreto Esta-
dual N° 33.510 foi publicado nessa data no 
Diário Oficial do Estado (SÉRIE 3, ANO XII 
Nº053, Caderno 1/4).

Destarte, o desconto linear na Educação Bá-
sica retroage à data de 16/03/2020, exce-
tuando-se o mês de Abril/2020, para aquelas 
instituições de ensino que, seguindo orien-
tação do Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares do Estado do Ceará ― SINEPE, 
tenham antecipado as férias escolares para 
o referido período.

Quais os impactos dos mencionados efeitos 
retroativos sobre os descontos já concedi-
dos? 

Os descontos já concedidos devem preva-
lecer se mais benéficos e concedidos ante-
riormente a essa Lei. A expressão “anterior a 
esta lei” deve ser interpretada anterior à vi-
gência dessa Lei, que retroage.

Art. 1º Ficam as instituições que prestam 
serviços de educação de ensino básico: In-
fantil, fundamental e Médio, de Ensino Supe-
rior e de Ensino Profissional da Rede Privada 
de Ensino do Estado do Ceará, obrigadas a 
oferecerem descontos em suas mensalida-
des em percentuais descritos nos dispositi-

A partir de quando os descontos entram em 
vigor?

A Lei nº 17.08 foi publicada em 11/05/2020 
e tem efeitos retroativos, ou seja, efeitos a 
partir do dia 16/03/2020, data da publi-
cação do Decreto Estadual n° 33.510, de 
16/03/2020.
Para maior clareza, segue o disposto no 
inciso III, do art. 3º do Decreto Estadual n° 
33.510 de 16/03/2020:

Art. 3º Ficam suspensos, no âmbito do esta-
do do Ceará, por 15 (quinze) dias (...): 
III – atividades educacionais presenciais em 
todas as escolas, universidades e faculdades 
das redes de ensino pública, obrigatoriamente 
a partir de 19 de março, podendo essa sus-
pensão iniciar-se a partir de 17 de março.
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vos posteriores, bem como ficam as referidas 
instituições obrigadas a suspenderem a co-
brança de juros e multas pela inadimplência 
das mensalidades enquanto vigorar o Decre-
to Estadual que suspendeu as aulas da rede 
privada de ensino e o Plano de Contingência 
adotado pela Secretaria da Saúde do Estado 
do Ceará em decorrência da pandemia cau-
sada pelo novo coronavírus (Covid-19), po-
dendo ser cobrado após esse período. (...)
§ 2.º Os consumidores que já são benefi-
ciados com algum desconto pela prestação 
do serviço de educação prestado, concedi-
do pela instituição de ensino, anterior a essa 
Lei, deverá prevalecer o maior desconto.

Tem que se verificar, ainda, se os descontos 
aplicados foram concedidos em estrito cum-
primento à decisão liminar. Caso tenham 
sido comunicados e implantados dessa for-
ma, com esse condicionamento, podem ser 
seguramente redimensionados e aplicados 
os descontos nos limites da Lei.
 
Os descontos podem ser retirados? 

Sim, pois, como acima destacado, os des-
contos estabelecidos em Lei somente são 
obrigatórios durante o período em que vi-
gorar o Decreto Estadual que suspendeu as 
aulas da rede privada de ensino e o Plano 
de Contingência adotado pela Secretaria da 
Saúde do Estado do Ceará em decorrência 
da pandemia causada pelo novo coronavírus 
(Covid-19). Esse Decreto passou a vigorar a 
partir de 16/03/2020.

Assim, o desconto determinado pela Lei nº 
17.508/2020 não atingirá outros descontos, 
bolsas ou acordos firmados entre as partes, 
anteriormente, prevalecendo o mais benéfico 
ao consumidor.

Quais os percentuais de descontos previstos 
na Lei para a educação básica? 

Nível de ensino   Desconto
Educação Infantil   30%
Ensino Fundamental I e II  17,5%
Ensino Médio   15%

Quais os percentuais de descontos previstos 
na Lei para alunos com deficiência?

Aqueles alunos que se enquadrarem na mo-
dalidade de ensino de inclusão da pessoa 
com deficiência, como Transtorno do Espec-
tro Autista – TEA, deficiências físicas, mo-
toras ou outras que se enquadrem na Lei n.º 
13.146/2015 e Lei n.º 12.764/2012, que terão 
majorado o desconto, nos termos adiante:

Educação Infantil – 50% 
Ensino Fundamental I e II – 30% 
Ensino Médio – 25%

Abra-se vistas da necessidade de compro-
vação formal da existência de quaisquer 
condições anormais de saúde e/ou inapti-
dões físicas ou mentais do aluno para fazer 
jus ao benefício.

Esses são os tetos dos descontos padrões, 
que podem ser reduzidos em algumas situa-
ções.

Por exemplo, no caso de optantes do sim-
ples, pode ocorrer a redução nas razões de 
1/3 ou 2/3, a depender da faixa de tributa-
ção em que se enquadrem as instituições de 
ensino (exceto em relação aos consumido-
res submetidos à modalidade de ensino de 
inclusão da pessoa com deficiência, como 
Transtorno do Espectro Autista – TEA, de-
ficiências físicas, motoras ou outras que se 
enquadrem na Lei n.º 13.146/2015 e Lei n.º 
12.764/2012, aos quais se aplicam os per-
centuais acima):
 

Optantes do simples com receita bruta até 
R$1.800,000,00

Nível de ensino   Desconto
Educação Infantil   10%
Ensino Fundamental I e II  5,83%
Ensino Médio   5%

Optantes do simples com receita bruta acima 
de R$1.800,000,00 e até R$ 4.800.000,00

Nível de ensino   Desconto
Educação Infantil   20%
Ensino Fundamental I e II  11,66%
Ensino Médio   10%

Para entidades portadoras do CEBAS há um 
fator de redução no desconto de 2/3, exceto 
em relação aos consumidores submetidos à 
modalidade de ensino de inclusão da pessoa 
com deficiência, como Transtorno do Espec-
tro Autista – TEA, deficiências físicas, mo-
toras ou outras que se enquadrem na Lei n.º 
13.146/2015 e na Lei n.º 12.764/2012, aos 
quais se aplicam os percentuais próprios.

Instituições de ensino portadoras do CEBAS

Nível de ensino   Desconto
Educação Infantil   10%
Ensino Fundamental I e II  5,83%
Ensino Médio   5%

Quais os fundamentos para as instituições 
de ensino adotantes do simples poderem 
aplicar descontos menores? 

Podem aplicar descontos menores nos ter-
mos do parágrafo 9º do art. 1º da Lei: Art. 1º
...

§ 8.º As instituições de ensino que, compro-
vadamente, sejam optantes do simples na-
cional, e que estejam incluídas na primeira, 
segunda, terceira e quarta faixas, terão as 
porcentagens inseridas nas alíneas do §1.º 
reduzidas em 2/3 (dois terços).
§ 9.º As instituições de ensino que, com-
provadamente, sejam optantes do simples 
nacional, e que estejam incluídos na quinta 
e sexta faixas, terão as porcentagens inse-
ridas nas alíneas do §1.º reduzidas em 1/3 
(um terço).

Faixas do Simples Nacional:
Faixa   Receita Bruta em 12 meses (em R$)
1° Faixa  Até R$ 180.000,00
2° Faixa  De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00
3° Faixa  De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00
4° Faixa  De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00
5° Faixa  De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00
6° Faixa  De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00

Quais os fundamentos para as instituições 
de ensino portadoras do CEBAS (Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência So-
cial) poderem aplicar descontos menores?

Podem aplicar descontos menores nos ter-
mos do parágrafo 16 do art. 1º da Lei: Art.1º
...
§ 16. As instituições de ensino, possuidoras 
de Certificação das Entidades Beneficentes 
de Assistência Social na área da Educação, 
conforme Lei Federal n.º 12.101 de 2009, te-
rão as porcentagens inseridas nas alíneas 
do §1.º reduzidas em 2/3 (dois terços).

Nesse tocante, conforme preceitua o art. 8º 
do Decreto Federal nº 8.242/2014, o proto-
colo do requerimento de renovação da certi-
ficação do CEBAS será considerado prova da 
certificação até o julgamento do seu proces-
so pelo Ministério certificador.

Em sendo assim, a validade e a tempestivi-
dade do protocolo serão confirmadas me-
diante consulta da tramitação processual 
do requerimento na página do Ministério da 
Educação na internet, pelo que recomenda-
mos a expedição do referido documento, de 
imediato.

E quanto às atividades extracurriculares?

Devem elas serem suspensas ou canceladas, 
juntamente com os pagamentos, mesmo se 
combinada a reposição. A não ser se houve 
acerto diferente entres os consumidores e a 
escola, que contemple posterior reposição.
Observa-se:
Art. 1º
...
§ 6.º Os consumidores que, nas instituições 
educacionais descritas no art. 1.º, tiverem 
contratado quaisquer atividades extracur-
riculares, complementares, na modalidade 
de ensino livre, deverão ter as mensalidades 
referentes a esses serviços imediatamente 
canceladas, sem nenhum prejuízo para seus 
consumidores, podendo ficar, à opção do 
consumidor, manter, durante o Decreto Esta-
dual do Plano de Contingência do novo coro-
navírus, o serviço contratado nesses estabe-
lecimentos e exigir a sua reposição depois.

Por fim, caso o consumidor tenha realiza-
do o pagamento das mensalidades esco-
lares sem o desconto estabelecido pela Lei 
nº 17.508/2020, devem ser ressarcidos do 
montante pago a maior, podendo o valor ser 
creditado na parcela do mês de Junho/2020.

São essas nossas orientações. 
Helder Nascimento Advogados.



E D U -
C A Ç Ã O

04

O Conselho Estadual de Educação do Cea-
rá emitiu a Resolução n° 481, de 27 de março 
de 2020, a qual dispõe sobre regime especial 
de atividades escolares não presenciais no 
Sistema de Ensino do Estado do Ceará, para 
fins de reorganização e cumprimento do ca-
lendário letivo do ano de 2020, como medida 
de prevenção e combate ao contágio do co-
ronavírus (Covid-19).

Em seu artigo 3°, elenca algumas medi-
das que poderão ser adotadas para execu-
ção do regime especial de aulas não presen-
ciais, dentre elas: planejamento e elaboração 
das ações pedagógicas e administrativas, 
divulgação do planejamento, preparação de 
material específico para cada etapa e mo-
dalidade de ensino, inclusão nos materiais 
para cada etapa e modalidade de ensino, 
instruções para que os estudantes e as fa-
mílias trabalhem as medidas preventivas e 
higiênicas contra a disseminação do vírus, 

Resolução Conselho Estadual de Educação do 

Estado do Ceará n° 481, de 27 de março de 2020.

O Parecer CNE-CP n° 05, de 2020, o qual 
aprovou orientações com vistas à reorga-
nização do calendário escolar e à possibi-
lidade de cômputo de atividades não pre-
senciais, para fins de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da pande-
mia do novo coronavírus – Covid-19, confor-
me publicação no Diário Oficial da União de 
29.05.2020, foi homologado parcialmente, 
sendo excluído, de tal homologação, o item 
2.16 do referido Parecer, que tratou sobre as 
avaliações e exames no contexto da situa-
ção de pandemia.

O Decreto n° 14.698, de 05.06.2020, em 
seu artigo 1°, prorrogou o prazo de suspen-
são das aulas presenciais em estabeleci-
mentos de ensino da rede pública e privada 
até 31 de julho de 2020, permitindo-se a ado-
ção, quando possível, do ensino a distância.

O Decreto n° 14.709, de 14.06.2020, em 
seu artigo 6°, determinou que as aulas pre-
senciais, em estabelecimentos de ensino da 
rede privada de Fortaleza, permanecem sus-
pensas até 19 de julho de 2020. Logo, as au-
las presenciais devem retornar a partir de 20 
de julho de 2020.

Homologação parcial do 

parecer CNE-CP n° 05-2020Decreto n° 14.698, de 

05.06.2020, do município 

de Fortaleza – Prorrogação 

aulas presenciais.

Decreto n° 14.709, de 

14.06.2020, do município 

de Fortaleza – Retorno às 

aulas presenciais.

na Educação Infantil, primeira etapa da Edu-
cação Básica, o respeito às especificidades, 
possibilidades e necessidades das crianças 
em seus processos de desenvolvimento, or-
ganização, a critério de cada instituição ou 
rede escolar, de avaliações dos conteúdos 
ministrados durante o regime especial de 
aulas não presenciais, que poderão compor 
nota ou conceito para o histórico escolar do 
aluno; zelo pelo registro da frequência dos 
alunos por meio de relatórios e acompanha-
mento da evolução da aprendizagem e regis-
trar as atividades realizadas em regime es-
pecial de aulas não presenciais para fins de 
certificação dos alunos.

Visando a manutenção da oferta de en-
sino de qualidade, mesmo durante a pan-
demia, os gestores das instituições de en-
sino do estado do Ceará devem observar as 
orientações acima destacadas.
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O Conselho Estadual de Educação da Pa-
raíba emitiu as Resoluções n° 120 e 140, de 
07 de abril de 2020 e 04 de maio de 2020, 
respectivamente, tendo a resolução n° 140 
alterado alguns artigos da Resolução n° 120.

Tais recomendações orientam o regime 
especial de ensino quanto à reorganização 
das atividades curriculares e dos calendá-
rios escolares das Instituições do Estado da 
Paraíba durante o período correspondente 
ao decreto do Poder Executivo Estadual, que 
determina o recesso ou a suspensão de au-
las presenciais no estado da Paraíba.

O artigo 2° destacou que as instituições 
de ensino gozam de autonomia para decidir 
questões operacionais relativas ao calen-
dário anual de suas instituições, desde que 
assegurada a carga horária mínima de cada 
etapa, conforme legislação em vigor.

Resoluções Conselho Estadual de Educação do Estado 

da Paraíba n° 120 e 140, de 27 de março de 2020.

Em 14.05.2020, foi publicada a Lei n° 
11.259, do Estado do Maranhão, que dispõe 
sobre a redução proporcional das mensali-
dades da rede privada de ensino durante o 
Plano de Contingência do Novo Coronavírus 
da Secretaria de Estado de Saúde.

Em seu artigo 1°, foram fixadas as se-
guintes faixas de desconto:

I – 10% (dez por cento) de desconto, no míni-
mo, para as instituições de ensino com até 200 
(duzentos) alunos matriculados;
II – 20% (vinte por cento) de desconto, no mí-
nimo, para as instituições de ensino, com mais 
de 200 (duzentos) e até 400 (quatrocentos) 
alunos matriculados, e para as escolas técni-
cas, independente do quantitativo de alunos 
matriculados;

Lei nº 11.259, de 14 de maio de 2020, 

do Estado do Maranhão.

Portaria Seres nº 144, 

de 13 de maio de 2020.

A Secretaria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior (SERES), através da Porta-
ria n° 144, de 13 de maio de 2020, determinou a 
suspensão provisória dos prazos dos processos 
administrativos, relativos ao CEBAS-Educação, 
até a análise definitiva do Mandado de Seguran-
ça n° 26.038/DF.

O referido Mandado de Segurança foi impe-
trado pela Associação Nacional de Educação 
Católica no Brasil (ANEC) devido às dificuldades, 
neste período pandêmico, de levantamento dos 
documentos exigidos pelo Ministério da Educa-
ção em pedidos de renovação de CEBAS, reque-
rimentos complementares, recursos administra-
tivos, Termos de Ajustamento de Gratuidade e 
demais prazos afetos à manutenção do CEBAS. 
Assim sendo, até publicação de nova Portaria 
pelo MEC, ficam suspensos os prazos envolven-
do CEBAS.

III – 30% (trinta por cento) de desconto, no mí-
nimo, para as instituições de ensino com mais 
de 400 (quatrocentos) alunos matriculados 
e para as pós-graduações, independente do 
quantitativo de alunos matriculados.

No entanto, os descontos, mencionados 
anteriormente, não são cumulativos, ou seja, 
não serão aplicados cumulativamente aos 
alunos que já detêm descontos provenientes 
de bolsas de estudo.

A Lei entrou em vigor na data de sua apli-
cação, qual seja, 14.05.2020, devendo ser 
observada por todas as instituições de ensi-
no com sede no estado do Maranhão.

Ainda, deverá ser elaborado Plano Estra-
tégico Escolar pelas instituições de ensino, 
sendo que as instituições que entenderem 
pela impossibilidade de execução das atri-
buições supracitadas deverão apresentar, ao 
Conselho Estadual de Educação da Paraí-
ba ou ao respectivo Conselho Municipal de 
Educação, proposta de reorganização curri-
cular para reposição referente ao período do 
regime especial de ensino, em um prazo de 
30 dias, contados da data da publicação da 
Resolução n° 120, de 2020. Os gestores das 
instituições de ensino devem estar atentos 
ao cumprimento do prazo acima.
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A Portaria do Ministério da Saúde n° 
1.393, de 21.05.2020, regulamentou a for-
ma de pagamento e prestação de contas re-
lativos à Lei nº 13.995, de 05.05.2020, que 
determinou que a União deverá transferir 
às santas casas e aos hospitais filantrópi-
cos, sem fins lucrativos, que participam de 
forma complementar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), por meio dos fundos de saú-
de estaduais, distrital ou municipais com os 
quais estejam contratualizados, auxílio fi-
nanceiro emergencial no montante de até R$ 
2.000.000.000,00.

Portaria n° 1.393, de 21.05.2020 

– Lei n° 13.995, de 05 de maio de 2020.
S A Ú D E

A referida Portaria estabeleceu que o re-
curso será repassado em duas parcelas, que 
o prazo é de 5 (cinco) dias, para que os Fun-
dos Estaduais e Municipais transfiram os 
valores às entidades beneficiadas, que os 
repasses deverão estar previstos em aditivo 
ao instrumento de contratualização ou em 
novo instrumento, que as entidades presta-
rão contas ao respectivo Fundo Municipal ou 
Estadual, e que os Fundos Municipais e Es-
taduais prestarão contas por meio do Rela-
tório Anual de Gestão.

 A Lei n° 13.995, de 05.05.2020, dispôs so-
bre a prestação de auxílio financeiro pela União 
às santas casas e aos hospitais filantrópicos, 
sem fins lucrativos, que participam de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde 
(SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de 
permitir-lhes atuar de forma coordenada no 
combate à pandemia da Covid-19.

Em seu artigo 3°, é definido que a integra-
lidade do valor do auxílio financeiro recebi-
do deverá ser, obrigatoriamente, aplicada na 
aquisição de medicamentos, de suprimentos, 
de insumos e de produtos hospitalares para o 

Resoluções Conselho Estadual de Educação do Estado 

da Paraíba n° 120 e 140, de 27 de março de 2020.

atendimento adequado à população, na aqui-
sição de equipamentos e na realização de pe-
quenas reformas e adaptações físicas para 
aumento da oferta de leitos de terapia inten-
siva, bem como no respaldo ao aumento de 
gastos que as entidades terão com a definição 
de protocolos assistenciais específicos para 
enfrentar a pandemia da Covid-19 e com a 
contratação e o pagamento dos profissionais 
de saúde necessários para atender à demanda 
adicional. Essa é mais uma medida de apoio 
às entidades de saúde que poderão buscar o 
auxílio financeiro mencionado.

A Lei n° 11.686, de 12.05.2020, estabele-
ceu, como regra geral, a proibição de recusa 
de atendimento de pacientes com suspeita de 
Covid-19 por hospitais públicos e particulares.

No entanto, há exceções à regra geral 
acima mencionada em seus artigos 2° e 3°, 
os quais determinam que, se houver motivo 
justo, poderá haver recusa no atendimento. 
A Lei considera justo motivo a comprovação 
de preenchimento da capacidade máxima de 
atendimento na estrutura física do hospital.

Assim sendo, com o apoio de sua asses-
soria jurídica, os gestores da entidade de 
saúde deverão analisar o contexto de sua si-
tuação atual de atendimento e que medidas 
poderão ser adotadas.

O Ministério da Saúde disponibilizou, em 
25.03.2020, orientações para o manejo de 
corpos no contexto do novo coronavírus. 
Nesse documento, constam recomendações 
gerais para autópsia, informações sobre 
equipamentos de proteção individual utiliza-
dos, recomendações para coleta de tecidos 
e manipulação de amostra, para descarte e 
limpeza do material utilizado, confirmação 
e/ou descarte de casos , emissão de decla-
ração de óbito e instruções aos familiares. 
Referido documento pode ser acessado em: 
h t t p s : / / w w w. s a u d e . g o v. b r / i m a g e s /
pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coro-
navirus-versao1-25mar20-rev5.pdf.

Lei nº 11.686 

de 12 de maio de 2020.

Orientações para manejo 

de corpos no contexto 

da Covid-19.
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Lei de recuperação judicial e entidades sem fins lucrativos.

T E R C E I R O
S E R T O R

Conforme regra geral do artigo 1° da Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que 
regulamenta a recuperação judicial, extrajudicial e falência, essa Lei se aplica, exclusiva-
mente, a sociedades empresárias. Não obstante a restrição legal acima, a juíza de Direi-
to Maria da Penha Nobre Mauro, da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, entendeu pela 
aplicabilidade da referida Lei a uma associação sem fins lucrativos, com fundamento no 
conceito mais abrangente de atividade econômica constante do artigo 47° da Lei, sendo 
este um importante precedente para as entidades sem fins lucrativos. (Processo: 0093754-
90.2020.8.19.0001)
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A Portaria n° 936, de 29.05.2020, fixou 
que o atendimento presencial, nas unidades 
de atendimento da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB), permanece 
restrito, até 30 de junho de 2020, median-
te agendamento prévio obrigatório, aos se-
guintes serviços:

IV – Regularização de Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF);
V – Cópia de documentos relativos à Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (DIRPF) e à Declaração do Im-
posto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) – 
beneficiário;

Portaria n° 936, de 29.05.2020 – 

Funcionamento Receita Federal do Brasil.

T R I B U -
TÁ R I O

VI – Parcelamentos e reparcelamentos não 
disponíveis na internet; 
IV – Procuração RFB;
V – Protocolo de processos relativos aos 
serviços de:
a) Análise e liberação de Certidão de Regulari-
dade Fiscal perante a Fazenda Nacional;
b) Análise e liberação de Certidão de Regulari-
dade Fiscal de imóvel rural;
c) Análise e liberação de certidão para aver-
bação de obra de construção civil;
d) Retificações de pagamento;
e) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).



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,


