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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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Considerando a necessidade de dar efe-
tividade às medidas de saúde previstas na 
Portaria n.º 356/GM/MS, de 11 de março de 
2020, foi publicada a Portaria CC-PR MJSP 
MINFRA MS n.º 419, de 26 de agosto de 
2020, que dispõe sobre a restrição excepcio-
nal e temporária de entrada no País de es-
trangeiros, de qualquer nacionalidade, con-
forme recomendação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Referida Portaria restringiu, por mais 30 
(trinta) dias, a entrada no País de estrangei-
ros, de qualquer nacionalidade, por rodovias, 
por outros meios terrestres ou por transpor-
te aquaviário. 

Tais restrições não se aplicam ao brasi-
leiro, nato ou naturalizado; ao imigrante com 
residência de caráter definitivo, por prazo 
determinado ou indeterminado, no territó-
rio brasileiro; ao profissional estrangeiro em 
missão a serviço de organismo internacio-
nal, desde que devidamente identificado; ao 
funcionário estrangeiro acreditado junto ao 
Governo brasileiro; ao estrangeiro (cônjuge, 
companheiro, filho, pai ou curador de brasi-
leiro; cujo ingresso seja autorizado especifi-
camente pelo Governo brasileiro em vista do 
interesse público ou por questões humanitá-
rias; e portador de Registro Nacional Migra-
tório) e ao transporte de cargas.

A Lei n.º 14.046, de 24 de agosto de 2020, 
estabeleceu que, em caso de adiamento ou 
cancelamento de serviços, de reservas e de 
eventos, incluídos shows e espetáculos, em 
razão do estado de calamidade pública reco-
nhecido pelo Decreto Legislativo n.º 6, de 20 
de março de 2020, e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decor-
rente da pandemia da Covid-19, o prestador 
de serviços ou a sociedade empresária não 
serão obrigados a reembolsar os valores pa-
gos pelo consumidor, desde que assegurem: 
a remarcação dos serviços, das reservas e 
dos eventos adiados ou a disponibilização 
de crédito para uso ou abatimento na com-
pra de outros serviços, reservas e eventos 
disponíveis nas respectivas empresas.

Fica vedada a cobrança de custo adicio-
nal, de taxa ou de multa ao consumidor, em 
qualquer data a partir de 1º de janeiro de 
2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contado da comunica-
ção do adiamento ou do cancelamento dos 
serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realiza-
ção do evento, o que ocorrer antes.

Adiamento e cancelamento de serviços, 
de reservas e de eventos dos setores de 
turismo e de cultura.

G E R A L
O crédito do consumidor poderá ser utili-

zado no prazo de 12 (doze) meses, contado 
da data de encerramento do estado de ca-
lamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, 
devendo ainda serem respeitados: os va-
lores e as condições dos serviços original-
mente contratados e o prazo de 18 (dezoito) 
meses, contado da data do encerramento do 
estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de mar-
ço de 2020.

Restrição excepcional 
e temporária de entrada 
no País de estrangeiros 
por mais 30 (trinta) dias.
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No último dia 20 de setembro de 2020, o Governo do Estado do Ceará sancionou novo 
decreto com diretrizes sobre as medidas de enfrentamento da Covid-19.

O Decreto n.º 33.742/2020 trouxe mudanças significativas, principalmente no que con-
cerne ao retorno das atividades educativas, estabelecendo novos números para o retorno às 
aulas presenciais. Vejamos:

Além dos percentuais acima mencionados, aplicados ao Município de Fortaleza, o decre-
to prevê os percentuais de retorno das atividades escolares nos municípios da Região Norte, 
Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, conforme Art. 5º.

Ainda neste decreto, foi confirmada a manutenção do Plano de Contingenciamento do 
novo Coronavírus para fins de aplicabilidade da Lei Estadual n.º 17.208/2020, que prevê os 
descontos nas mensalidades durante a epidemia do Coronavírus.

Governo do Ceará sanciona novo decreto sobre as políticas 
de isolamento e de enfrentamento da Covid-19.

NÍVEL ESCOLAR PERCENTUAL DE 
RETORNO

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 35%

9º ano do Ensino Fundamental 35%

3ª série do Ensino Médio 35%

1º ano e 2º ano do Ensino Fundamental 35%

Educação Infantil 50%
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S A Ú D E
Na última quarta-feira, dia 23 de setembro 
de 2020, foi sancionada pelo Presidente da 
República a Lei n.º 14.061/2020, que pror-
roga a suspensão da obrigatoriedade das 
entidades prestadoras de serviços ao SUS 
quanto à manutenção de metas quantitati-
vas e qualitativas.

Assim sendo, dando continuidade à Lei n.º 
13.992/2020, que suspendeu por 120 (cento 
e vinte) dias a obrigatoriedade da manuten-
ção das metas, garantindo os repasses de-
vidos em sua integralidade. A nova lei con-
cedeu para as entidades mais um mês de 
suspensão.

A suspensão se aplica às pessoas jurídicas 
de direito público e privado, que tenham ou 
não finalidade lucrativa.

Ainda nessa lei, foi previsto que o pagamen-
to dos procedimentos financiados pelo Fun-
do de Ações Estratégicas e Compensação 
(FEAC) serão efetuados conforme produção 
aprovada pelos gestores estaduais e munici-
pais, sendo os valores referentes aos meses 
de março, abril, maio e junho de 2020, que fi-
caram retidos, repassados para as entidades 
em parcela única pelo Ministério da Saúde, 
conforme previsão no Art. 2º da Lei.

Sancionada a Lei 
nº 14.061/2020 para 
as entidades prestadoras
de serviços ao SUS.

A Fundação Leandro Bezerra de Menezes, 
responsável pela administração de várias 
unidades de saúde no estado do Ceará, teve 
suas contas, de 2014 a 2017, desaprovadas 
pelo Ministério Público do Estado.

A Decisão se deu nos autos do procedi-
mento administrativo n.º 09.2018.00001764-
0 e tem como fundamento as irregularida-
des apresentadas na prestação de contas  
da entidade. 

Além disso, a entidade fez registro de 
atas em cartório sobre alteração no seu es-
tatuto, sem que houvesse a devida aprova-
ção do MP. Ademais, foi constatado indícios 

de desvio de finalidade por meio de superfa-
turamento em aquisição de bens e de servi-
ços prestados por algumas empresas parti-
culares.

O acompanhamento constante de uma 
assessoria jurídica especializada é essen-
cial para que dificuldades, como as relata-
das anteriormente, sejam evitadas.

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 ex-
pressamente autorizados por ele.

Contas da Fundação Leandro Bezerra de Menezes são 
desaprovadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará.

Suspensão de reajustes em planos de saúde
pela ANS, de setembro a dezembro de 2020 .

Através do Comunicado n.º 85, de 31 de 
agosto de 2020, a Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS comunicou a suspensão da aplicação 
dos reajustes de planos de saúde, por va-
riação de custos (anual) e por mudança de 
faixa etária, para o período de setembro a 
dezembro de 2020, sendo esta medida váli-
da para os contratos de planos privados de 
assistência à saúde médico-hospitalar na 
modalidade de pré-pagamento e abrangen-
do todos os tipos de contratação, individu-
al/familiar, coletivos empresariais e coletivo 
por adesão.

Somente a partir de janeiro 2021 é que 
as cobranças voltarão a ser realizadas, con-
siderando os percentuais de reajuste anual 
e de mudança de faixa etária para todos os 
contratos que tiveram a suspensão dos rea-
justes. 

Para maiores informações, acesse o site 
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/
consumidor/5916-esclarecimentos-sobre-
-a-suspensao-do-reajuste-de-planos-de-
-saude
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T R A B A L H I S T A
Ministério da Saúde retira Covid-19 da lista de doenças 
ocupacionais, conforme a Portaria n.º 2.345, de 02 de 
setembro de 2020.

Desde abril de 2020, por decisão do STF, estava suspenso o trecho da MP 927/2020, que 
considerava a Covid-19 uma doença ocupacional, listada no rol de doenças relacionadas ao 
trabalho por meio da Portaria n.º 2.309/20. 

Em 02 de setembro de 2020, através da Portaria n.º 2.345/2020 do Ministério da Saúde, 
tornou-se sem efeito a Portaria n.º 2.309/20, e, consequentemente, a Covid-19 passou a 
não ser considerada uma doença ocupacional.

Essa alteração reflete na situação de funcionários afastados pela Previdência Social, e o 
momento é oportuno para se buscar a consultoria de um advogado especialista em Direito 
do Trabalho, a fim de conferir as alterações a serem enfrentadas pelas empresas.

O Decreto n.º 10.470, de 24 de agosto de 
2020, ampliou os prazos para adoção das 
medidas de redução da jornada e salário, 
proporcionalmente, e de suspensão dos con-
tratos de emprego.

 Já era possível se aplicar tais medidas 
por 120 dias, de forma isolada ou conjugada. 
Agora, passou a ser possível aplicá-las por 
até 180 dias, ainda de forma isolada ou con-
jugada. Houve a ampliação de mais 60 dias 
para adoção de tais medidas, desde que não 
ultrapassem a data de 31/12/2020.

É importante subtrair o tempo em que já 
foram aplicadas tais medidas, ou seja, se já 
foram aplicadas por 120 dias, restam so-
mente mais 60 dias; se já foram aplicadas 
por 90 dias, restam mais 90 dias. 

 O referido decreto não prorroga automa-
ticamente os prazos dos acordos vigentes. 
Por esse motivo, devem ser adotados todos 
os procedimentos de comunicação ao em-
pregado com 2 dias de antecedência para 
adoção das medidas, assinatura do acordo 
de suspensão ou redução e comunicação no 
prazo de 10 corridos a partir da assinatura 
do acordo ao Ministério da Economia e ao 
Sindicato dos Empregados.

Ampliação dos prazos de redução e de 
suspensão dos contratos de emprego.
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A S S I S T Ê N C I A
S O C I A L

A Resolução nº. 4, de 2 de abril de 2020, 
alterou o artigo 13 da Resolução CNAS nº. 
14, de 15 de maio de 2014, que define os 
parâmetros nacionais para a inscrição das 
entidades ou organizações de Assistência 
Social, bem como dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais nos 
Conselhos de Assistência Social.

Referida Resolução prorrogou o prazo, 
até 30 de setembro de 2020, para as orga-
nizações apresentarem: o plano de ação do 
corrente ano e o relatório de atividades do 
ano anterior que evidencie o cumprimento 
do Plano de Ação, destacando informações 
sobre o público atendido e os recursos uti-
lizados.

Se sua organização ainda não concluiu a 
elaboração dos referidos documentos, é im-
portante que o faça, a fim de atender ao pra-
zo fixado, pois faltam poucos dias.

A Nota Técnica n.º 14/2020 emitida pela 
Secretaria Nacional de Assistência Social 
objetivou apoiar e beneficiar as Organiza-
ções da Sociedade Civil que compõem o 
Sistema Único de Assistência Social (Suas), 
reconhecendo sua importância no atendi-
mento às famílias e aos indivíduos em situa-
ção de vulnerabilidade social.

 
Referida Nota destacou os três níveis de 

reconhecimento de entidades no SUAS, quais 
sejam, a inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social, o preenchimento do Ca-
dastro Nacional de Entidades de Assistência 
Social (CNEAS) e a Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social (Cebas), 
gerando, cada um desses níveis de reconhe-
cimento, um benefício específico para a en-
tidade.

No primeiro nível (inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social), o benefício 
consiste na autorização de funcionamento 

Nota técnica n.º 14/2020 da Secretaria 
Nacional de Assistência Social. 

na política de assistência social, sendo este 
um pré-requisito para o acesso aos demais 
níveis.

No segundo nível (cadastramento CNE-
AS), o benefício abrange a realização de 
parcerias com o órgão gestor municipal, 
existindo a possibilidade de recebimento de 
recursos por meio de emendas parlamenta-
res e aptidão para adquirir o Cebas.

No terceiro nível (Cebas), o benefício en-
volve a isenção de contribuições sociais 
para a entidade.

Nesta Nota Técnica, o Ministério da Cida-
dania reforçou seu compromisso com as Or-
ganizações da Sociedade Civil que apoiam e 
beneficiam a rede socioassistencial através 
das normas emitidas durante o período da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Lembrete! 
Termina, em 30.09.20, 
o prazo para envio de 
documentos ao Conselho 
de Assistência Social.
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E D U C A Ç Ã O
Na reunião do Plenário do Conselho de 

Educação do Estado do Pernambuco, ocorri-
da em 19.08.2020, foi aprovado o Parecer n.º 
062. Em tal parecer, dentre outros, os votos 
foram no sentido de:

1. concluir que, quando da retomada do 
funcionamento das escolas, no âmbito terri-
torial do estado de Pernambuco, a fuga das 
prescrições sanitárias de profilaxia, de con-
trole, de tratamento e de enfrentamento da 
Covid-19, determinadas pelas autoridades, 
de que decorra risco ou dano à vida ou à 
saúde, impõe o dever de sua reparação, por 
apontamento de responsabilidade civil, sem 
prejuízo das responsabilidades criminal e 
administrativa;

2. declarar a opção do CEE-PE de eximir-
-se de fixar e/ou de reorganizar calendário 
escolar e de reposição de aulas, temas uni-
camente possíveis quando do retorno do 
funcionamento das escolas, no estado de 
Pernambuco;

Parecer n.º 062, de 2020, do Conselho 
de Educação do Estado de Pernambuco
(pendente de homologação).

3. declarar o entendimento do CEE-PE 
de que não deve substituir escola, para re-
conhecer atividades a serem aproveitadas, 
quando do retorno do seu funcionamento, 
porque é próprio da escola, e somente dela, 
promover atividades escolares, tecnicamen-
te eficientes ou não, mas sempre atividades 
escolares;

4. alterar a Resolução n.º 3, de 19.03.2020, 
deste Conselho Estadual de Educação de 
Pernambuco – CEE-PE, para acrescentar-lhe 
o art. 4º-A e seu parágrafo único, assim:

“ART. 4o-A. Desde que necessária à ava-
liação ou à verificação, para início de uni-
dade escolar, ou de etapa curricular, escolar 
ou acadêmica seguintes, as instituições de 
Educação Básica, integrantes do Sistema de 
Ensino do Estado de Pernambuco, poderão 
aplicar modelo avaliativo extraordinário, de 
acordo com os seus ordenamentos básicos, 
sem prejuízo de que a Secretaria de Educa-
ção e Esportes preveja a necessidade de sua 
aprovação, nos termos estabelecidos e ou 
em outros que venha a estabelecer, singular-
mente ou genericamente. Parágrafo único. 
Avaliações conclusivas com finalidade de 
avanço, eventualmente realizadas, não ficam 
convalidadas por esta Resolução”.
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A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13709/2018) trouxe, em seu artigo 
55-A, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, órgão da administra-
ção pública federal, integrada da Presidência da República.

Em que pese a ANPD ainda não ter sido criada, mesmo decorridos dois anos da legisla-
ção em comento, em 26 de agosto de 2020, foi editado o Decreto n.º 10.474/2020, através 
do qual criou-se a estrutura regimental e o quadro de cargos desta, com cerca de 36 cargos, 
sendo 16 em comissão remanejados e 20 funções comissionadas do Poder Executivo.

A ANPD também será composta por um órgão consultivo, qual seja o Conselho Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, bem como órgãos de assistência direta e 
imediata, como Corregedoria, Ouvidoria e Assessoria Jurídica, entre outros.

A criação da ANPD é muito esperada, pois ela elaborará as diretrizes do Plano Nacional 
de Proteção de Dados, aplicará as sanções administrativas nas empresas que não cumpri-
rem a LGPD, punições essas que só entrarão em vigor  no dia 1º de agosto de 2021.

Decreto n.º 10.474/2020 – Estrutura 
Regimental e Quadro de Cargos para a 
criação da ANPD – Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados. 

L G P D
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C O N S U -
M I D O R

A operadora de celular TIM havia assinado um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 
em razão de cobranças indevidas enviadas aos clientes.

Para iniciar a fase de cumprimento do TAC, a TIM criou um site para ressarcimento dos 
clientes que tiveram cobranças indevidas identificadas nos processos administrativos. 

Para a consulta de eventuais valores a serem devolvidos, o consumidor poderá acessar 
o site meutim.tim.com.br e, em seguida, deve inserir o CPF ou o CNPJ. 

Conforme TAC celebrado, a devolução de valores cobrados indevidamente deverá ser 
realizada em até seis meses a contar de 25 de junho de 2020. 

O valor cobrado indevidamente será devolvido com atualização e juros, conforme crité-
rios definidos no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomu-
nicações.

Após assinar TAC, TIM lança site 
para ressarcimento de valores
cobrados indevidamente aos clientes.
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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/

