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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 áreas Cível, Consumidor, Edu-
cacional, Trabalhista, Terceiro Setor Regulatório e Tributário.

Bom proveito!
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C Í V E L
E M P R E -
S A R I A LA edição da medida provisória nº 881 

de 2019 e a inclusão do § 7º no art.  

980-A no Código Civil.

A recente edição da Medida Provisória nº. 881, 
de 30 de abril de 2019, trouxe significativas alte-
rações no Código Civil, Lei 10.406 de 2002.

A este respeito, especialmente, no dispositivo 
legal do Livro II, da Parte Especial do Código Civil, 
podemos destacar a inclusão do §7º no artigo 
980-A, que assim institui: “Somente o patrimônio 
social da empresa responderá pelas dívidas da 
empresa individual de responsabilidade limitada, 
hipótese em que não se confundirá, em qualquer 
situação, com o patrimônio do titular que a cons-
titui, ressalvados os casos de fraude”.

Segundo o referido dispositivo, é possível ve-
rificar-se que a alteração em comento se reporta 
à possibilidade de desconsideração da persona-
lidade jurídica das EIRELIS, prescrevendo que o 
patrimônio pessoal dos sócios não se confun-
dirá com o patrimônio da empresa, exceto em 
caso de fraude.

Destaca-se que o Enunciado no 470, da V 
Jornada de Direito Civil, antes da edição de tal 
MP,  já preconizava a aplicação do art. 50 do Có-
digo Civil à EIRILI: “Art. 980-A: O patrimônio da 
empresa individual de responsabilidade limitada 
responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não 
se confundindo com o patrimônio da pessoa na-
tural que a constitui, sem prejuízo da aplicação 
do instituto da desconsideração da personalida-
de jurídica”.

A questão é saber como vai ser fixado, no pro-
cesso de interpretação e aplicação dessa norma, 
o sentido do sintagma “fraude”: se faz referência 
a todas as hipóteses já previstas no art. 50 do 
Código Civil ou se constitui uma tentativa válida 
de exceção às possibilidades legais de desper-
sonalização já previstas no art. 50 do Código Civil.

• Por Leoneide Lima Souza
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CR I A N Ç A   E   
A D O L E S C E N T E

A Lei nº 13.812, de março 2019, insti-
tuiu a Política Nacional de Busca de Pes-
soas Desaparecidas, bem como alterou a 
Lei nº 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA) no que se refere 
à Autorização de Viagem.

O Art. 83 do ECA versa que “Nenhuma 
criança ou adolescente menor de 16 (de-
zesseis) anos poderá viajar para fora da 
comarca onde reside desacompanhado 
dos pais ou dos responsáveis sem ex-
pressa autorização judicial”. 

Autorização de viagem para menores: Lei nº 13.812 de 2019 altera o Estatuto da 

Criança e do Adolescente no que se refere à autorização de viagem interestadual.
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Contudo, a referida autorização não 
será exigida quando tratar-se de comar-
ca contígua à da residência da criança 
ou do adolescente menor de 16 (dezes-
seis) anos, se na mesma unidade da Fe-
deração, ou incluída na mesma região 
metropolitana.

Ainda, não será necessária a permis-
são quando a criança ou o adolescente 
menor de 16 (dezesseis) anos estiver 
acompanhado dos genitores, responsá-
vel legal, irmãos ou tios (sendo necessá-
ria a comprovação do parentesco) ou de 
pessoa maior, expressamente autorizada 
pelo pai, mãe ou responsável.

A autoridade judiciária poderá, a pe-
dido dos pais ou responsável, conceder 
autorização válida por dois anos.

Outrossim, o Art. 84 determina que, 
quando se tratar de viagem ao exterior, 
a autorização é dispensável, se a criança 
ou adolescente estiver acompanhado de 
ambos os pais ou responsável ou viajar 
na companhia de um dos pais, autoriza-
do expressamente pelo outro por meio de 
documento com firma reconhecida.

Portanto, a partir da modificação su-
pracitada, adolescentes até 16 anos de 
idade incompletos passam a necessitar 
de autorização judicial, salvo quando 
acompanhados de pessoas maiores de 
idade e desde que expressamente autori-
zados pelos responsáveis.

Existe uma discussão acerca da ne-
cessidade de reconhecimento de firma 
para as viagens dentro do território bra-
sileiro. Contudo, por analogia à orienta-
ção da Resolução nº 131 do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, entende-se 
haver maior segurança jurídica nesta al-
ternativa.

• Por Letícia Queiroz Nascimento



C O N - 
S U M I -
D O RA proteção de dados do consumidor 

segundo a Lei Geral de Proteção de 

Dados – LGPD – breves considerações.

A Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD, Lei 13.709, foi sancionada em 14 
de agosto de 2018 e entrará em vigor em 
agosto de 2020, entre os diversos obje-
tivos, visa também a proteger os dados 
fornecidos pelo consumidor, por ocasião 
de abertura de cadastro para compras e 
outras transações.

Nesse aspecto, a lei em questão pas-
sou a exigir das pessoas jurídicas, por 
ocasião da abertura de cadastro de pes-
soa física, seja em compras realizadas 
pela internet ou presencial, o consenti-
mento claro e adequado do titular dos 
dados, cabendo ao fornecedor de pro-
dutos ou serviços comprovar que o uso 
dos dados dos seus consumidores foram 
devidamente autorizados por estes e que 
serão utilizados apenas para fins especi-
ficamente autorizados.

A despeito dos dados que a lei visa pro-
teger, na relação de consumo, verificam-se 
os documentos pessoais, como RG, CPF, 
comprovantes de endereço e renda, de-
claração de bens, dentre outros atinentes 
à compra que se está sendo realizada, os 
quais devem ser armazenados pelas pes-
soas jurídicas, de maneira que garanta ao 
consumidor o sigilo e inviolabilidade de 
seus dados, sob pena de responsabiliza-
ção por eventuais danos causados pelo 
mau uso de tais informações.

A LGPD cuidou de instituir, ainda, que 
o consentimento do consumidor pode ser 
revogado a qualquer momento, mediante 
requisição, de forma gratuita e facilitada, 
sendo devido ao titular dos dados o mes-
mo tratamento dispensado por ocasião 
do consentimento para utilizá-los, bem 
como a eliminação desses após a con-
quista da finalidade a que se destinavam. 

• Por Leoneide Lima Souza
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Capacitação em primeiros 

socorros em instituições de 

ensino – Lei nº 13.722/2018.

Em 04 de outubro de 2018, foi publicada a 
Lei nº 13.722, que estabelece a obrigatoriedade 
de capacitação em noções básicas de primeiros 
socorros de professores e trabalhadores de es-
tabelecimentos de ensino público e privado de 
educação básica e de estabelecimentos de re-
creação infantil.

E D U -
C A C I -
O N A L
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Conforme artigo 1º §2º, a quantidade de pro-
fissionais capacitados em cada estabelecimento 
de ensino, ainda, será definida em regulamento, 
guardada a proporção com o tamanho do corpo 
de professores e funcionários ou com o fluxo de 
atendimento de crianças e adolescentes no es-
tabelecimento. Referido treinamento precisa ser 
realizado anualmente, de acordo com o fixado 
no artigo 1º §1º. A escola deverá dispor de kits 
de primeiros socorros e a certificação que com-
prova a realização da capacitação, com os no-
mes dos profissionais capacitados, afixada em 
local visível.

Em caso de descumprimento da norma, o ór-
gão fiscalizador poderá enviar notificação e apli-
car multa. 

• Por Melina Barros Telles Jaguaribe 



T R A B A -
L H I S T A

Contribuição sindical: um mar revolto 

de cobranças ilegais e de aparentes e reais 

incertezas.  A espera da calmaria pelos 

bons ventos da Constituição.
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tro espécies de contribuição: (a) a contribui-
ção sindical propriamente dita, denominada 
vulgarmente “Imposto sindical”, prevista no 
art. 578 e 580 da CLT; (b) a contribuição confe-
derativa,  estabelecida em assembleia das en-
tidades sindicais, conforme o art. 513, alínea 
“e” da CLT, e art. 8, inciso IV da CF; (c) a con-
tribuição assistencial, estabelecida por meio 
de normas coletivas, com amparo no art. 513, 
alínea “e” da CLT ; (d) a mensalidade sindical, 
conforme art. 5º, inciso XX da CF. 

No que tange à contribuição sindical indica-
da no item (a) acima, tinha ela, anteriormente, ao 
advento da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhis-
ta) em 11/11/2017, natureza compulsória, sen-
do imprescindível seu pagamento pelos empre-
gados e empregadores, nos termos dos artigos 
579, 580 e 591 da CLT. 

Após a Reforma Trabalhista, seu pagamen-
to passou a ser facultativo e somente realiza-
do se autorizado prévia e expressamente pelos 
que participarem de uma determinada categoria 
econômica ou profissional, ou de uma profissão 

liberal, em favor do sindicato representativo da 
mesma categoria ou profissão, ou a respectiva 
federação. Provocado em várias ações a mani-
festar-se sobre a matéria, o Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu pela constitucionalidade do caráter 
facultativo da cobrança dessa contribuição, pela 
legalidade da Reforma Trabalhista nesse ponto, 
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) 5794 e da Ação Declaratória de Consti-
tucionalidade (ADC) 55, com decisão publicada 
em DJE 23/04/2019, ainda não transitada em 
julgado.

Já em relação às contribuições previstas 
nos itens (b) e (c), mesmo antes da Reforma 
Trabalhista, já havia entendimento do Tribunal 
Superior do Trabalho, no Precedente Normativo 
nº 119 e da Orientação Jurisprudencial nº 17 da 
SDC, bem como do Supremo Tribunal Federal, na 
Súmula nº 666 e na Súmula Vinculante nº 40,  de 
que somente devidas elas, por força do respei-
to ao direito constitucional de livre associação 
e sindicalização, previstos respectivamente nos 
arts. 5º XX e 8º V da CF, pelos trabalhadores ou 

Ao falar-se de contribuição sindical, logo 
emerge uma gama de dúvidas por parte de em-
pregados e empregadores acerca do que é devi-
do ou não ser pago a esse título, mesmo após 
as alterações trazidas pela Lei 13.467/2017, 
intitulada Reforma Trabalhista, haja vista reite-
radas cobranças que são realizadas por alguns 
sindicatos, ao arrepio do que consta na CLT e na 
Constituição Federal, e as diversas espécies des-
sas parcelas, comumente objeto de equivocada 
compreensão.

Necessário, assim, primeiramente, que se te-
nha clareza quanto às espécies de contribuição 
sindical existentes, para o correto tratamento 
dessa matéria, para o seguro encaminhamento 
prático dessa no dia a dia das rotinas das rela-
ções de trabalho, e, após entender-se quais as 
hipóteses em que é necessário o pagamento de-
las, à luz da interpretação do ordenamento jurídi-
co conferida pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido, observa-se, que, no grupo 
das contribuições sindicais, fonte de recursos 
econômicos para os sindicatos, existem qua-

empregadores sindicalizados ou membros de 
uma federação ou confederação, ou seja, aos 
que espontaneamente a esses fossem filiados. 
Ainda, em março de 2017, foi essa matéria ob-
jeto de apreciação pelo STF no âmbito do ARE 
1018459, publicado no DJE em 10/03/2017, con-
firmando a Corte Constitucional o entendimento 
acima destacado.

Quanto à mensalidade sindical, referida no 
item (d), dúvidas não remanescem sobre quem 
deve pagá-la: somente os trabalhadores ou em-
pregadores associados a determinado sindica-
to, destacando-se que a livre associação não se 
confunde com o enquadramento sindical, pois 
esse é obrigatório e independe da vontade do 
trabalhador ou do empregador. O fato de fazer 
parte de uma determinada categoria sindical 
não é mesmo que estar associado à entidade 
sindical respectiva, aplicando-se as normas co-
letivas firmadas por dado sindicato a todos os 
trabalhadores da categoria, independentemente 
de sindicalizados ou não, muito embora, após 
a Reforma Trabalhista, alguns sindicatos ilici-

tamente bradem, de forma temerária e coatora, 
que os integrantes da categoria que não paguem 
as contribuições sindicais, mesmo se não filia-
dos, não fazem jus aos benefícios previstos nas 
normas coletivas de trabalho.

Por fim, merece ser observado que a Medida 
Provisória 873/2019, que não mais está em vi-
gor, tentou, em suma, (a) tornar claro no texto da 
lei ser ilegal a cobrança de contribuições sindi-
cais de não associados e depender de autoriza-
ção prévia e formal a contribuição conhecida por 
“imposto sindical”, muito embora as decisões 
citadas anteriormente já tenham dado o norte 
cristalino no tratamento dessa questão, e (b) ve-
dar a cobrança por meio de desconto em folha 
de pagamento dessas, estabelecendo que o pa-
gamento delas deveria dar-se por meio de boleto 
bancário a ser remetido pelos sindicatos direta-
mente aos integrantes da categoria. Essa última 
inovação, de curta duração, não mais pode ser 
aplicada, devido a, em meio à Reforma da Previ-
dência, não ter havido esforço nem espaço polí-
ticos para converter-se tal MP em lei.

Em suma: somente é necessário a contribui-
ção sindical intitulada “imposto sindical” pre-
vista no art. 578 da CLT, se houver autorização 
prévia e expressa de desconto por parte dos in-
tegrantes de determinada categoria econômica 
ou das profissões liberais representadas pelas 
referidas entidades; são necessárias, somente, 
as contribuições assistenciais,  confederativas 
e as mensalidades sindicais aos trabalhadores 
ou empregadores associados a determinado 
sindicato, recomendando-se, nesses casos, por 
extrema cautela, a colheita da autorização pré-
via e por escrito dos trabalhadores associados 
para o desconto em folha de pagamento dessas 
contribuições.



S A Ú D E
A quarta turma do STJ, no julgamento do 

Resp 1.683.461, entendeu por abusiva a recu-
sa da operadora de plano de saúde em autori-
zar o tratamento de fisioterapia motora inten-
siva Therasuit, por módulos, pleiteado por uma 
criança portadora de paralisia cerebral. 

A operadora de plano de saúde não pode 
excluir tratamento ou qualquer outro proce-
dimento necessário à cura de determinada 
doença. De tal sorte que, havendo a previsão 
de cobertura da patologia que acomete o 
usuário, revela-se abusiva a negativa da ope-
radora a autorizar técnica mais moderna dis-
ponível em rede credenciada e indicada pelo 
médico assistente.

O STJ entende que a utilização de técnicas e métodos 

modernos em procedimentos de saúde não caracteriza 

tratamento experimental e deve ter cobertura pelos planos.

No caso tratado no Resp anterior men-
cionado, o STJ pontuou que o procedimento 
não se enquadra no rol de tratamentos expe-
rimentais, pois para tal configuração se faz 
necessário a não comprovação médico-cien-
tífica de sua eficácia. No caso da fisiotera-
pia motora, trata-se de utilização de equipa-
mentos e técnicas modernas e reconhecidas 
pela ciência como as mais eficazes para o 
restabelecimento da saúde do paciente, por-
tanto, abusiva a recusa do plano de saúde e 
configurada a possibilidade de indenização.  
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Em outros julgados, a Corte já se pronun-
ciou no sentido de que o rol de cobertura da 
ANS não é taxativo e que o interesse maior 
é o da proteção à vida. Assim sendo, da ope-
radora a obrigação de suportar o uso de mé-
todos e tecnologias avançadas disponíveis a 
garantir o prolongamento da vida.

• Por Meire Marinho



T R I -
B U -
TÁ -
R I O

É inegável a importância social desempe-
nhada pelas entidades do Terceiro Setor, que 
se tornaram imprescindíveis no auxílio ao 
Estado na promoção do bem comum. Diante 
disso, o Poder Público, visando o reconheci-
mento do papel dessas instituições, concede 
estímulos tributários para o fomento dessas 
pessoas jurídicas. 

O incentivo fiscal é um desses instrumen-
tos usados pelo governo para estimular as ati-
vidades desempenhadas por essas entidades. 
Na prática, o Poder Público renuncia a uma 
parcela de recursos, que receberia a títulos 
de tributação, para incentivar a execução de 
iniciativas sociais, culturais, educacionais, as-
sistenciais, desportivas e de saúde. Por outro 
lado, o doador apoia causas que pode acom-
panhar e potencializar. 

Incentivos fiscais como captação de recursos às 

entidades do Terceiro Setor: dedutibilidade 

do valor da doação no IRPJ e CSLL.
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Nessa seara, pessoas jurídicas optantes 
pelo lucro real podem fazer doação direta às 
entidades sem fins lucrativos, independente-
mente de certificação, no limite de 2% da re-
ceita bruta operacional de cada período de 
apuração, deduzindo o valor doado na base de 
cálculo do IRPJ e CSLL, como despesa opera-
cional. (vide art. 13, §2º, III e art. 84- B Lei nº 
9.249/95Lei nº 13.019/2014).

Atente-se que a pessoa jurídica doado-
ra deverá manter, em arquivo, declaração da 
beneficiária, comprometendo-se a aplicar in-
tegralmente os recursos na consecução dos 
seus objetivos sociais e não distribuir lucros, 
bonificações ou vantagens. 

• Por Elton Luís Andrade de Freitas



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,
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