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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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L G P D  –  L E I  G E R A L  D E 
P R O T E Ç Ã O  D E  D A D O SSenado aprova Projeto de Lei para adiar a vigência da LGPD.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 
13.709/2018) dispõe acerca do tratamento 
de dados pessoais, inclusive nos meios digi-
tais, por pessoa natural ou por pessoa jurídi-
ca de direito público ou privado, com o obje-
tivo de proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvol-
vimento da personalidade da pessoa natural.

Nesse contexto, uma das principais mu-
danças que a lei traz é a necessidade do 
consentimento explícito e específico do ti-
tular dos dados. Ou seja, para uma pessoa 
jurídica manipular os dados de um cliente e 
tê-lo em seu banco de dados, faz-se impres-
cindível a permissão.

Em 03 de abril do corrente ano, o Se-
nado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 
1.179/2020, que propõe a suspensão tem-
porária de leis do Direito Privado durante a 
pandemia da COVID-19 no Brasil.

Um dos pontos discutidos no projeto diz 
respeito à alteração do prazo de vigência da 
lei, que, atualmente, passa a valer a partir de 
15 de agosto deste ano. A proposta é que a 
vigência da lei comece apenas em 1º de ja-
neiro de 2021.

O referido projeto de lei foi encaminhado 
para a Câmara dos Deputados, estando pen-
dente de votação.
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S A Ú D E
A Portaria n° 662, de 1° de abril de 2020, 

do Ministério da Saúde, estabeleceu regras 
excepcionais para as transferências de re-
cursos do Bloco de Custeio – Grupo de Aten-
ção de Média e Alta Complexidade Ambula-
torial e Hospitalar – MAC pelo período de 90 
(noventa) dias.

Durante esse período, a transferência de 
recursos financeiros aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, referentes à produ-
ção de serviços ambulatoriais e hospitalares 
prestada pelos estabelecimentos de saúde 
com financiamento pelo Fundo de Ações Es-
tratégicas e Compensação – FAEC (incluindo 

Tramita no Congresso Nacional o Proje-
to de Lei nº 1.006/2020, que dispõe sobre a 
prestação de auxílio financeiro pela União 
às Santas Casas e aos hospitais sem fins 
lucrativos que participam, de forma comple-
mentar, do Sistema Único de Saúde (SUS), 
no exercício de 2020, com o objetivo de per-
mitir-lhes atuarem de forma coordenada no 
combate à pandemia do Coronavírus.

Dessa forma, as entidades que se bene-
ficiarão desse auxílio poderão trabalhar, de 
forma articulada, com o Ministério da Saú-
de e os gestores estaduais e municipais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para oferecer 
mais serviços, principalmente, leitos de tera-
pia intensiva.

Portaria MS n° 662, de 1° de abril de 2020.

Projeto de Lei nº 1.006/2020 prevê auxílio 

financeiro pela União às Santas Casas e 

Hospitais Filantrópicos.

a estratégia das cirurgias eletivas) será com 
base na média da produção aprovada no se-
gundo semestre de 2019.

A referida portaria ainda recomenda que 
os Gestores estaduais e municipais de saú-
de mantenham a mesma lógica de pagamen-
to aos estabelecimentos de saúde, referen-
tes à prestação de serviços custeadas com 
os recursos do limite financeiro MAC e dos 
procedimentos financiados pelo FAEC, a fim 
de que não ocorra descontinuidade no aten-
dimento prestado aos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

O projeto determina ainda que o valor total 
do auxílio financeiro seja, obrigatoriamente, 
aplicado na aquisição de medicamentos, su-
primentos, insumos e produtos hospitalares 
para o atendimento adequado à população, 
aquisição de equipamentos e realização de 
pequenas obras e adaptações físicas para 
aumento da oferta de leitos de terapia intensi-
va. Os recursos também são destinados para 
a contratação e o pagamento de profissio-
nais de saúde necessários para atender a 
demanda adicional.

O projeto já foi aprovado pelo Senado Fe-
deral, sendo encaminhado à Câmara dos De-
putados para deliberação. Uma vez aprova-
do e ocorrendo a publicação da lei, o crédito 
em conta bancária deverá ocorrer em até 15 
dias.
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O Ministério da Saúde enviou Ofício Circu-
lar para as entidades de saúde que prestam 
serviços de reabilitação, atuando nos cuida-
dos à saúde de pacientes com deficiência, 
contendo as recomendações a seguir:

1. Os serviços de reabilitação, por meio 
da sua equipe multiprofissional, têm autono-
mia para continuar o acompanhamento dos 
usuários, conforme avaliação clínica indivi-
dual;

2. Os usuários que estiverem no progra-
ma de estimulação precoce não devem ser 
encaminhados aos serviços de atenção pri-
mária em saúde;

3. Os serviços de reabilitação deverão 
identificar o público de risco e orientá-los 
ao isolamento, conforme recomendações do 
Ministério da Saúde;

Orientações à Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa 

com Deficiência relativas ao Coronavírus (COVID -19).

4. Os serviços de reabilitação deverão 
estabelecer protocolos ou restrições para 
acesso aos pacientes, evitando aglomera-
ções e minimizando o risco de transmissão 
ou contágio;

5. Os serviços de reabilitação deverão 
oferecer retaguarda para atendimento aos 
usuários pós-internações originadas pela 
COVID-19 que gerem deficit de funcionalida-
de;

6. Os serviços de reabilitação deverão 
informar, em lista nominal, às Secretarias 
de Saúde dos municípios de origem os pa-
cientes em atendimentos, os classificados 
no grupo de riscos e aqueles identificados 
como casos suspeitos;

7. Todos os profissionais dos serviços 
de reabilitação deverão utilizar os Equipa-
mentos de Proteção Individuais (EPI’s), bem 
como adotar medidas que visem a preven-
ção do contágio pela COVID-19;

8. Os casos suspeitos devem ser notifi-
cados à vigilância local;

9. Os serviços de reabilitação que esti-
verem com suas atividades suspensas, por 
determinações locais, deverão manter suas 
equipes à disposição para atendimentos de 
casos da COVID-19.

No entanto, além das recomendações an-
teriores, os gestores das entidades de rea-
bilitação devem observar as determinações 
da Secretaria de Vigilância em Saúde do Mi-
nistério da Saúde, bem como as orientações 
específicas do Poder Executivo local (esta-
duais e municipais).

A Lei n° 13.992, de 22 de abril de 2020, 
suspende, por 120 (cento e vinte) dias, a 
contar de 1º de março de 2020, a obrigato-
riedade da manutenção das metas quantita-
tivas e qualitativas contratualizadas pelos 
prestadores de serviço de saúde no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

O artigo 1 da referida lei traz para os 
prestadores de serviço de saúde, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), a garantia 
dos repasses dos valores financeiros con-
tratualizados na sua integralidade.

O artigo 2 mantém o pagamento da pro-
dução do Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensação (Faec), com base na média 
dos últimos 12 (doze) meses.

Portaria MS n° 662, 

de 1° de abril de 2020.
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Portarias MEC 

n° 343, de 17 de março de 2020, 

e n° 395, de 15 de abril de 2020.

E D U C A Ç Ã O
A Portaria n° 343, de 17 de março de 2020, 

dispôs sobre a substituição das aulas presen-
ciais por aulas em meios digitais, enquanto durar 
a situação de pandemia do Novo Coronavírus – 
COVID-19, pelo prazo de trinta dias.

Em seguida, a Portaria n° 395, de 15 de abril 
de 2020, do Ministério da Educação prorrogou, 
por mais 30 (trinta) dias, o prazo mencionado 
acima.

Logo, a Portaria n° 343, publicada em 18 
de abril de 2020, teve sua vigência inicial (até 
17.04.2020) prorrogada até 17.05.2020.

Destaque-se que caberá às instituições de 
ensino a definição das disciplinas que poderão 
ser substituídas, a disponibilização de ferra-
mentas aos alunos que permitam o acompa-
nhamento dos conteúdos ofertados, bem como 
a realização de avaliações durante o período da 
autorização de que trata o caput (art. 1, parágra-
fo 2, da Portaria n° 343).
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A S S I S T Ê N -
C I A  S O C I A LPortaria n° 54, de 1° de abril de 2020, do Ministério da Cidadania.

A Portaria n° 54, de 1° de abril de 2020, apro-
vou recomendações gerais aos gestores e tra-
balhadores do Sistema Único de Assistência So-
cial (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito 
Federal com o objetivo de garantir a continuida-
de da oferta de serviços e atividades essenciais 
da Assistência Social, com medidas e condições 
que garantam a segurança e a saúde dos usuá-
rios e profissionais do SUAS.

Tais recomendações constam no ANEXO I 
NOTA TÉCNICA Nº 7/2020 da referida Portaria. 
No Item 4, são listadas Recomendações Gerais 
aos gestores e trabalhadores de assistência so-
cial dos Estados, Municípios e do Distrito Fede-
ral. No Item 5, constam Recomendações Gerais 

para o funcionamento do SUS durante a emer-
gência em saúde pública. Nos Itens seguintes, 
há recomendações para os Centros de Refe-
rência de Assistência Social (CRAS), Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS), Serviços de Proteção Social Especial 
para Pessoas com deficiência, idosas e suas fa-
mílias e Serviços de Acolhimento Institucional. 
Aos gestores de tais entidades, é imprescindível 
sua leitura.



S A Ú D E , 
E D U C A Ç Ã O 
E  A S S I S T Ê N -
C I A  S O C I A L

Decreto n° 10.315, 

de 06 de abril de 2020.

O Decreto n° 10.315, de 06 de abril de 2020, 
prorroga, de ofício, a vigência das parcerias fir-
madas com as Organizações da Sociedade Civil.

Seu artigo 1 estabelece que fica alterado, 
para 31 de dezembro de 2020, o término da vi-
gência dos convênios, dos contratos de repasse, 
dos termos de fomento, dos termos de colabo-
ração, dos termos de parceria e de instrumentos 
congêneres, cujas vigências seriam encerradas 
no período entre a data de publicação do Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e o dia 
30 de dezembro de 2020.

Assim sendo, é importante que os gestores 
das organizações sem fins lucrativos, com fun-
damento no decreto referido, entrem em contato 
com os entes públicos com os quais firmaram as 
parcerias, a fim de formalizar aditivo para prorro-
gação do prazo, assim como adequar o Plano de 
Trabalho inicialmente pactuado.
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T R I B U TÁ R I O
Vários foram os atos normativos publica-

dos que impactaram a área tributária nas es-
feras federal, estadual e municipal, os quais 
abrangeram prorrogações de prazos de re-
colhimento, do cumprimento de obrigações 
acessórias e outras providências. Segue a 
consolidação de alguns atos normativos em 
âmbito federal:

Decreto nº 10.285/2020: Reduz a 0%, no pe-
ríodo de 20.03 a 30.09.2020, as alíquotas do 
IPI para produtos especificados utilizados 
no combate à pandemia do Coronavírus/CO-
VID-19.

Resolução Camex nº 17/2020: Reduz a 0% a 
alíquota do Imposto de Importação de deter-
minados produtos, tendo por objetivo facilitar 
o combate à pandemia do Coronavírus/CO-
VID-19.

Impactos na área tributária devido à pandemia 

do novo Coronavírus (COVID-19).

Resolução Camex nº 22/2020: Reduz a 0% a 
alíquota do Imposto de Importação de deter-
minados produtos, tendo por objetivo facilitar 
o combate à pandemia do Coronavírus/CO-
VID-19.

Instrução Normativa RFB nº 1.927/2020: Alte-
ra a legislação que trata do despacho adua-
neiro de importação em face do Coronavírus/
COVID-19.

Portaria Secex nº 16/2020: Favorece a venda 
praticada no comércio internacional.

Portaria Secex nº 18/2020: Suspende a exi-
gência de licenciamento de importação para 
produtos específicos em face do Coronavírus/
COVID-19.

Portaria ME nº 103/2020: Institui medidas so-
bre a cobrança de Dívida Ativa da União rela-
cionadas ao Coronavírus/COVID-19.

Portaria PGNF nº 7.820/2020: Transação ex-
traordinária na cobrança de Dívida Ativa da 
União em função dos efeitos do Coronavírus/
COVID-19.

Resolução Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020: 
Prorrogou-se por 90 dias a validade das Cer-
tidões Negativas de Débitos e das Certidões 
Positivas com Efeitos de Negativa. (Insta men-
cionar que a prorrogação só alcança as certi-
dões já expedidas e em vigor.)



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,


