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APRESENTAÇÃO

Ser empregado público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EB-
SERH) é o sonho de muitos profissionais de saúde e de áreas administrativas, em 
função da estrutura, ótimos salários e plano de carreira ofertados pela empresa.

O ingresso à empresa se dá por meio de concurso público e a disciplina Le-
gislação Aplicada à EBSERH é cobrada em todos os editais para todos os cargos.

As legislações são complexas, por tratarem de temas como direito adminis-
trativo, contabilidade, administração pública, entre outros. Por isso a leitura da 
lei “seca” é bastante maçante e difícil, gerando resistência aos estudos e impe-
dindo o entendimento dos assuntos. Por isso, a obra “Legislação Aplicada à EB-
SERH – Esquematizada e Comentada – 2ª Edição” apresentará como recursos 
para facilitar o seu entendimento:

• Esquemas gráficos de todos os artigos presentes nas legislações, de forma 
a facilitar a compreensão e memorização;

• Comentários direcionados e simplificados que “traduzem” o texto da lei;
• Resumo em tabelas, de maneira a facilitar a revisão dos temas;
• Questões comentadas.

Assim, é com imensa alegria que apresentamos a 2ª Edição dessa obra, que 
conta com as legislações atualizadas, novos esquemas, comentários e questões!  

Desejamos que você desfrute do conteúdo deste livro, gabarite as questões 
inerentes ao tema e seja aprovado (a) no concurso dos seus sonhos.

Wellington Pereira da Silva

Yara Cardoso Coletto (Prof. Cá Cardoso) 
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NOVO ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO 2 

NOVO ESTATUTO SOCIAL2
ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SER-

VIÇOS HOSPITALARES 

Aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 
de junho de 2018.

COMENTÁRIO: 

Em 2016 foi aprovada a lei 13.303/2016, popularmente conhecida como Lei das 
Estatais, que trata do estatuto jurídico das empresas públicas e de suas subsi-
diárias. Ela trouxe uma série de novidades que devem ser seguidas pelas empresas 
púbicas, como por exemplo, regras de governança corporativa, transparência e es-
truturas práticas de gestão de riscos e de controle interno. Com tais novidades, as 
empresas públicas precisaram alterar seus estatutos para se adequarem a lei. Então, 
em 29 de junho de 2018, foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da EB-
SERH o novo Estatuto Social da empresa, que estudaremos agora.
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CAPÍTULO I 

 DA RAZÃO SOCIAL, NATUREZA JURÍDICA, SEDE, REPRESENTAÇÃO GEOGRÁ-
FICA E PRAZO

Art. 1º.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH

empresa pública de capital fechado

com personalidade jurídica de direito privado 

e patrimônio próprio

vinculada ao Ministério da Educação

é regida

por este Estatuto Social

pela Lei nº 13.303, de 30 
de julho de 2016

pela Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976

pelo Decreto nº 8.945, 
de 27 de dezembro de 

2016

pela Lei nº 12.550, de 15 
de dezembro de 2011

e demais legislações 
aplicáveis.

COMENTÁRIO: 

Note que o artigo primeiro traz uma novidade em relação à lei 12.550/2011, deter-
minando que a EBSERH é uma empresa pública de capital fechado. As empresas 
podem ter capital aberto ou fechado. A grande diferença entre elas é que as empre-
sas de capital aberto têm suas ações negociadas na bolsa de valores, já as de capital 
fechado, não. 
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Observe também que, além do Estatuto Social e da lei 12.550/2011, a EBSERH tam-
bém é regida por diversas legislações, como: 

• Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas; 

• Lei nº 13.303, de 30 de julho de 2016 – Lei das Estatais; 

• Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 – Regulamenta no âmbito da 
União a lei 1.303/2011

Você não precisará estudar tais leis para entender o Estatuto Social, basta saber que 
existem, ok? 

Art. 2º. 

A EBSERH

e pode

tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal

criar  
- escritórios 

- representações 
- dependências e  

- filiais

além de constituir 

subsidiárias integrais ou controladas, no País

para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social 

no País

nos termos da Lei nº 12.550, de 
15 de dezembro de 2011.

COMENTÁRIO: 

Observe que a EBSERH pode constituir subsidiárias integrais ou controladas. Qual 
a diferença entre elas? As subsidiárias integrais têm apenas um acionista, ou seja, 
a EBSERH deverá ser a única sócia. Já as subsidiárias controladas podem ter outros 
acionistas, mas o poder de decisão deverá ser da EBSERH.  

Fique atento às palavras em destaque e note que tudo que a EBSERH pode criar ou 
constituir deve ser no País!   
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Art. 3º. 

O prazo de duração da EBSERH é indeterminado. 

RESUMO EM TABELA - CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS DA EBSERH

Empresa: pública

Capital: fechado

Personalidade jurídica: direito privado

Patrimônio: próprio

Vinculada: ao Ministério da Educação

Sede e foro: Brasília, Distrito Federal

Pode criar:
escritórios, representações, dependências 
e filiais no País e constituir subsidiárias 
integrais ou controladas no País

Prazo de duração: indeterminado

CAPÍTULO II 

DO OBJETO SOCIAL 

COMENTÁRIO: 

O objeto social é a definição das áreas de atuação da empresa, daquilo que se pre-
tende executar, ou seja, é o propósito pelo qual a empresa nasceu. A seguir, o arti-
go 4º apresentará o objeto social da EBSERH.
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Art. 4º. 

A EBSERH tem por objeto social:

prestar serviços gra-
tuitos de assistên-
cia 

médico-hospitalar

ambulatorial 

e de apoio diagnósti-
co e terapêutico 

à comunidade, no 
âmbito do SUS;

I.

II. administrar unidades hospitalares;

III - prestar serviços de apoio à gestão hospitalar

com otimização de processos e serviços

implementação de sistema de gestão

monitoramento de resultados

bem como o desenvolvimento de outras atividades afins;

IV.

prestar serviços de consultoria 

e acessoria

em sua área  
de atuação;
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participar de iniciativas de promoção da inovação, 

incubadoras centros de 
inovação

e aceleradoras de 
empresas

V.

como

VI.

prestar serviços 
de apoio ao  inclusive

mediante in-
termediação e 

apoio financeiro

ensino, pesquisa 
e extensão

inovação

ensino- 
aprendizagem 

e formação 
de pessoas no 

campo da saúde 
pública

observada

nos termos do art. 207 da Constituição, a autonomia universitária 

e as políticas acadêmicas estabelecidas no âmbito das instituições de ensino; 
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CAPÍTULO 4 

ESTATUTO DA PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA4

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência).

COMENTÁRIOS:

Neste capítulo apresentaremos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído 
pela lei 13.146/2015, integralmente esquematizado. Ao longo da esquematização 
apresentaremos alguns comentários direcionados para sua prova. 

De maneira geral, os seguintes assuntos são abordados ao longo dessa legislação:

• Conceito de pessoa com deficiência;

• Critérios para a avaliação da deficiência;

• Algumas definições de termos apresentados ao longo do Estatuto;

• Igualdade, não-discriminação e atendimento prioritário à pessoa com deficiên-
cia;

• Deveres do Estado, da sociedade e da família;

• Direitos fundamentais da pessoa com deficiência, como direito à vida, à habili-
tação e reabilitação, à saúde, dentre outros;

• Acessibilidade;

• Acesso à justiça e condições para a curatela da pessoa com deficiência; e

• Crimes e infrações administrativas e respectivas penas; 
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:

LIVRO I 
PARTE GERAL

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o  

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência  
(ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

destinada 
a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência

visando  à sua

inclusão social

e cidadania.

COMENTÁRIO:

Note que o artigo 1º apresenta a finalidade deste Estatuto.
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Parágrafo único.  

Essa lei tem como base
a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Proto-
colo Facultativo

ratificados pelo Congresso Nacional por meio 
do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho 

de 2008

em conformidade com o procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto 

de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua 
vigência no plano interno.

Art. 2o  Considera-se:

física

PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA

aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza

mental

intelectual

ou sensorial

o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas;

COMENTÁRIO:

Temos aqui o conceito de pessoa com deficiência. 

Atenção aos seguintes pontos dessa definição:

• O impedimento deve ser longo prazo. Questões que alterem essa duração de-
vem ser consideradas erradas.

• O impedimento pode ser de quatro naturezas: física, mental, intelectual ou 
sensorial.  Cuidado com questões que restrinjam apenas para uma natureza.
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As barreiras referidas neste conceito nada mais são do que entraves, obstáculos, 
atitudes ou comportamento que limitem ou impeçam a participação social da 
pessoa com deficiência, podendo ser urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes 
ou de comunicação. Mais à frente a lei trará a definição completa de barreiras. 

§ 1o  

A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial

e realizada por equipe

multiprofissional

e interdisciplinar.

e considerará:

I. os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II. os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III. a limitação no desempenho de atividades; e

IV. a restrição de participação.

§ 2o  O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

COMENTÁRIO:

Lembre-se das características da avaliação da deficiência:

• Quando será realizada? Quando necessária.

• Como será? Biopsicossocial;

• Quem realiza? Equipe multiprofissional e interdisciplinar;

• O que considera? Impedimentos nas funções e estruturas do corpo; fatores so-
cioambientais, psicológicos e pessoais; limitação no desempenho de atividades; 
e restrição de participação da pessoa com deficiência.



385

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 126.  Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei no 8.989, de 24 
de fevereiro de 1995.

Art. 127.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua 
publicação oficial.

QUESTÕES COMENTADAS

01 (EBSERH - NACIONAL - CESPE - 2018) Com base no disposto no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, julgue o item a seguir. 

A pessoa com deficiência não poderá sofrer nenhuma espécie de discriminação pela 
sua condição, mas não será obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa. 

DIFICULDADE

Comentário: Ações afirmativas são medidas especiais realizadas pelo Estado com o 
objetivo de eliminar desigualdades. Dentro dessa perspectiva o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência traz uma série de benefícios à pessoa com deficiência como, por 
exemplo, o atendimento prioritário. Apesar disso, o parágrafo segundo do artigo 4º 
deixa claro que a pessoa com deficiência não é obrigada a fruir (desfrutar) desses be-
nefícios. A primeira parte da questão também está correta, pois, segundo o Estatuto, 
a pessoa com deficiência não pode sofrer nenhuma espécie de discriminação pela 
sua condição.

Resposta: CERTA 

02 (EBSERH - NACIONAL - CESPE - 2018) Com base no disposto no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, julgue o item a seguir. 

Em processos seletivos para ingresso nos cursos oferecidos pelas instituições de en-
sino superior, o candidato com deficiência terá direito à disponibilização de provas 
em formatos acessíveis à sua necessidade, sendo vedada a concessão de dilatação de 
tempo para a realização de tais provas.
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DIFICULDADE

Comentário: O candidato com deficiência terá direito à disponibilização de provas 
em formatos acessíveis à sua necessidade e também à concessão de dilatação de 
tempo para a realização de tais provas. A dilação de tempo, conforme demanda 
apresentada pelo candidato com deficiência, é uma das medidas que devem ser 
adotadas nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos ofereci-
dos pelas instituições de ensino superior e também de educação profissional e tec-
nológica, conforme artigo 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Resposta: ERRADA

03 (EBSERH - NACIONAL - CESPE - 2018) Acerca do Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência, julgue o item que se segue. 

A avaliação da deficiência de uma pessoa deverá ser biopsicossocial, com equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, considerando seus fatores socioambientais, psi-
cológicos e pessoais. 

DIFICULDADE

Comentário: A banca colocou uma pegadinha nessa questão!  A questão afirma que 
a avaliação da deficiência de uma pessoa “DEVERÁ ser...”, mas quando vemos o pa-
rágrafo primeiro do art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, verificamos que a 
redação dada é: “QUANDO NECESSÁRIA”. Veja abaixo:

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:  

I. os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II. os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III. a limitação no desempenho de atividades; e

IV. a restrição de participação

Além disso, além de considerar fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, 
a avaliação da deficiência também considera impedimentos nas funções e estrutu-
ras do corpo, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação da 
pessoa com deficiência.


