
Formar com 75% da carga horária - Para
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farmácia, fisioterapia e odontologia
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Na sociedade, há diversas formas de contribuição para mantê-la funcionando. Quem
trabalha na área da saúde, vem como pilar vital em qualquer período e sua atuação
dificilmente pode ser restringida. Foi ao pensar nisso que, em momentos de guerra ou
pandemias, reforços para a saúde foram amplamente requisitados, sejam eles chamados
de Cruz Vermelha ou Frente Ampla do Covid, a necessidade não mudou.

Com os aprimoramentos dos cursos de graduação e consequente aumento de sua
qualidade, os alunos da área da saúde em estágio avançado também podem vir a se juntar
na frente ampla de uma pandemia. E para não sobrecarregar, estes podem antecipar a
formatura desde que completados 75% da carga horária enquanto durar a situação de
emergência, pois se entende que já possuem conhecimento suficiente para por em prática.
Confira abaixo!

Quem pode formar com 75% da carga horária?
No início da mais recente calamidade pública, foi sancionada a Lei nº 14.040/20 para
estabelecer normas educacionais a serem adotadas durante esse período. Além do ensino
básico - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, também foi regulado o
Ensino Superior.

Os cursos de graduação no geral, podem ignorar o mínimo de dias de efetivo trabalho
acadêmico durante os anos afetados, desde que preservem a carga horária já prevista e
não prejudique o exercício da profissão.

No que tange a antecipação da conclusão de curso, estão listados:

● Medicina - Desde que cumprido 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do
internato;

● Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia - Desde que cumprido 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.

https://araujoeadvogadosassociados.com.br/formar-com-75-da-carga-horaria-para-estudantes-do-curso-de-medicina-enfermagem-farmacia-fisioterapia-e-odontologia/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14040.htm#view


Quando é válido?
Conforme o Ministério da Educação (MEC), a medida em relação à antecipação dos cursos
tem caráter excepcional e valerá enquanto durar a situação de emergência na saúde
pública. As mudanças mencionadas já faziam parte de uma Portaria do órgão e da Medida
Provisória 934 já com força de Lei, ambas publicadas em abril de 2020.

Lei n.º 14.040/2020

A Lei 14.040/20 possui normas amplas em relação ao ensino em todas as etapas. Mas é no
artigo 3º, § 2º I e II que regula os cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem,
fisioterapia e odontologia, (§ 3º) dentre outros cursos relacionados e  (Art. 4º) da  educação
profissional técnica de nível médio relacionados ao combate à pandemia da Covid-19.

Como fazer para solicitar?

Para solicitar, o estudante deve informar a reitoria da faculdade através de requerimento ou
conforme a política de comunicação entre discente e gestão. Também será importante ter
em mãos comprovante de matrícula, os respectivos certificados de horas cumpridas para
que seja procedido o cômputo das horas complementares e estar regularizado com a
faculdade.

Se possível, reúna-se em grupo com alunos afins do mesmo objetivo e esteja preparado
para uma possível reunião.

Não consegui autorização com a instituição, o que devo fazer?
A resistência da instituição pode acontecer, pois em muitos casos, além de estarem ligadas
a reputação do desempenho dos formandos em jogo no mercado de trabalho, os recursos
também serão afetados, principalmente nas Instituições de Ensino (IES) privadas.

Por isso, outra alternativa será impetrar o Mandado de Segurança, medida com previsão na
Constituição Federal utilizada para proteger direito líquido e certo não amparado por outras
medidas, cabível em caso de violações com abuso de poder. Ele pode ser individual ou
coletivo, bem como preventivo ou repressivo (quando o direito já foi negado).

Com a medida, o objetivo será de determinar a instituição que libere a colação de grau dos
Impetrantes e emita seus respectivos Certificados de Conclusão de Curso, Diplomas e
demais documentos necessários à inscrição junto ao Conselho Regional para registro da
respectiva profissão, sejam eles:

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=1
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=01/04/2020&totalArquivos=1


● CRM - Conselho Regional de Medicina;
● COREN - Conselho Regional de Enfermagem;
● CRF - Conselho Regional de Farmácia;
● CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ou;
● CRO - Conselho Regional de Odontologia.

Caso ocorra indeferimento, ou seja, se o juiz não concordar em obrigar a faculdade de
promover a colação de grau pedida na liminar, ainda assim vale a pena prosseguir através
do Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal.

A exemplo da eficiência das medidas indicadas acima, está o processo nº
1024106-19.2020.4.01.3500 do TRF4, no qual um grupo de alunos estudantes de medicina
impetraram um Mandado de Segurança contra o reitor de uma faculdade privada, que
negou o direito de antecipação da formatura. Contudo, o juiz em primeira instância negou o
pedido dos estudantes sob o argumento da não obrigatoriedade das IES em promover a
colação de grau precocemente.

Em seguida, interpuseram o Agravo de Instrumento e obtiveram sucesso. Conforme o
relator responsável pela mudança da decisão, cabe a instituição justificar detalhadamente o
motivo da recusa, como provar sobre a deixa de um conteúdo importante que afetaria o
exercício da profissão ou algum prejuízo significativo para a formação do aluno. Fora isso,
se não houver motivos pertinentes, o “poderá” pode sim tornar-se “deverá” em conceder o
diploma, referente ao artigo 3º, § 2º da Lei 14.040:

(...) § 2º  Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior
poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem,
fisioterapia e odontologia, desde que (…)

Outro fator influente na mudança favorável aos estudantes foi o aumento da calamidade
pública devido ao número de casos do Covid-19.

Conclusão

Formar-se em um período de calamidade pública tem seus desafios, mas será louvável
lembrar que fez história.

Você pode dar o primeiro passo com a Araújo e Advogados associados, nossos
especialistas prestarão assessoria e consultoria tributária para clientes que buscam desde
apenas orientações a atuação judicial. Prestamos serviços extrajudiciais, dentre eles,
análise e parecer de procedimentos administrativos e judiciais.

Estamos sediados em Betim, mas atuamos em todo o Brasil e oferecemos atendimento a
distância. Entre em contato conosco!

https://www.conjur.com.br/dl/mandado-seguranca-cursos-medicina.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/agravo-instrumento-cursos-medicina.pdf
https://araujoeadvogadosassociados.com.br/
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Recuperação Tributária - Quem pode solicitar?
<inserir imagem 1>

Postado em: araujoeadvogadosassociados

O pagamento de impostos no Brasil se apresenta como burocrático para muitos
empreendimentos, além disso, o excesso de legislações e sua constante atualização
contribuem para falhas no momento do recolhimento desses tributos.

Contudo, existem mecanismos que tentam compensar tais equívocos, como a Recuperação
de Crédito Tributário. Esse montante aparece quando feita uma revisão tributária da sua
empresa e pode ser suficiente para evitar falência, pagar dívidas ou montar um fundo de
caixa. Confira abaixo as dicas dos nosso especialistas e saiba como recuperá-lo!

O que é a recuperação tributária? Quais as etapas?

A recuperação tributária é consequência da revisão tributária. Esta se inicia com a análise
de todo histórico financeiro e gestão fiscal do pagamento de tributos - quais foram
declarados, quais foram recolhidos - dos últimos 5 (cinco) anos. Posteriormente, passam
por uma classificação a fim de identificar equívocos, tais como tributos pagos a mais ou a
menos.

No procedimento de revisão, podem ser encontrados tributos passíveis de recuperação, ou
seja, um valor excedente a ser recuperado ou compensado no pagamento de impostos
futuros.

https://www.canva.com/photos/MAEPhfkJz-A-african-american-woman-nurse-walking-in-pandemic-with-papers/
https://araujoeadvogadosassociados.com.br/recuperacao-tributaria-quem-pode-solicitar/


● Tributos pagos em excesso - São valores excedentes, passíveis de recuperação
tributária;

● Tributos pagos a menos - Nesse caso, o contribuinte deverá corrigir a declaração
fiscal e pagar a diferença;

● Tributos pagos em dia e corretamente.

A etapa de agilizar a recuperação de crédito tributário objetiva garantir ao contribuinte o
direito a restituição de valores sobre impostos pagos indevidamente. São duas as formas de
recuperar o montante:

● Através da compensação - No qual o valor será descontado em impostos futuros;

● Através da restituição do valor - No qual será depositado para a empresa.

Mas para chegar nesse ponto de reaver o dinheiro, deve-se escolher um dos caminhos a
percorrer: a Via Administrativa ou a Via Judicial.

Via Administrativa
Ideal para questões mais fáceis de resolver, como o preenchimento incorreto de códigos da
receita, das informações de apuração, guias e pagamento duplicado.

Pela via administrativa, é possível requerer Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação. Para isso, deve-se preencher o PER/DCOMP
(Pedido Eletrônico de Ressarcimento e Declaração de Compensação), para apuração do
valor a ser recuperado pelo seu negócio ou compensado em outros tributos.

Via Judicial

A Via Judicial pode ser implementada em qualquer tributação indevida. Nela, o juiz fica por
conta de julgar se você dever ser compensado/restituído ou não. Por isso é cabível em
questões mais complexas.

Trata-se também de uma opção quando houver indeferimento pela via administrativa, para
pedir a anulação da primeira decisão e correr atrás dos seu direitos no judiciário.

Quais empresas podem solicitar a revisão tributária?
<inserir imagem 2>

Com exceção dos Microempreendedores Individuais (MEI), todas as demais empresas
enquadradas nos diversos tipos de regime tributário podem solicitar a revisão tributária,
alguns exemplos são o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/restituicao-e-compensacao/per-dcomp


Quais tributos podem ser recuperados?
Podem ser recuperados os seguintes tributos:

Federais

● PIS (Programa de Integração Social) – receita bruta e repique. Os valores retidos na

fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser restituídos ou

compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB, isso

quando houver impossibilidade de dedução;

● COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Nos mesmos

moldes do PIS/Pasep, o Cofins pode ser restituído ;

● IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) - Passível de ressarcimento;

● CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) - Os saldos negativos podem ser

objeto de restituição  ;

● IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) - Os saldos negativos podem ser objeto

de restituição ;

● FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) - Um exemplo são os reembolsos

referentes as quotas do salário-família e do salário-maternidade, eles poderão ser

feitos mediante dedução de contribuições devidas à Previdência Social e devem ser

corretamente declarados no FGTS ;

● INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) sobre verbas indenizatórias.

Estaduais
● ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços);

● ICMS-ST (ICMS – Substituição Tributária);

● ICMS pago nas contas de Energia elétrica.

Municipais
● ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/restituicao/contribuicao-pis-pasep-cofins-retidas-fonte


Preciso de assessoria para fazer o processo?
<inserir imagem 3>

São várias etapas a serem cumpridas que levam a recuperação tributária, para isso o
conhecimento especializado é crucial, pois será analisado o histórico financeiro da empresa
dos últimos 60 (sessenta) meses através do levantamento de dados, cálculos e
classificação dos tributos, a fim de encontrar falhas. Esse procedimento faz parte do
planejamento tributário, o primeiro passo para determinar quais contribuições precisam de
correção.

Somado ao objetivo de encontrar equívocos, o planejamento tributário também é um grande
aliado da prevenção de riscos futuros e diminuição da carga tributária, tendo em vista a
promoção da apuração de erros junto a legislação sempre em atualização, organização do
calendário para pagamento de impostos e suas respectivas datas, administração de dados,
redução de erros de cálculo e análise do regime tributário.

Para reaver o valores, a assessoria de um profissional para a via administrativa dispensa
que sua empresa corra o risco de colocar tal responsabilidade em mãos inexperientes.
Quanto a via judicial, esta cobra indiscutivelmente a presença de um advogado especialista
em direito tributário. Independente do caminho mais viável, podemos auxiliar o seu
empreendimento tanto na prevenção quanto na recuperação de valores.

Conclusão

Seja na prevenção ou na resolução de conflitos, conosco o sucesso do seu negócio é ainda
mais certo!

Você pode dar o primeiro passo com a Araújo e Advogados associados, nossos
especialistas prestarão assessoria e consultoria tributária para clientes que buscam desde
apenas orientações a atuação judicial. Prestamos serviços extrajudiciais, dentre eles,
análise e parecer de procedimentos administrativos e judiciais.

Estamos sediados em Betim, mas atuamos em todo o Brasil e oferecemos atendimento a
distância. Entre em contato conosco!

https://araujoeadvogadosassociados.com.br/
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