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Bem-vindos(as) à nossa
Newsletter deste mês!
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Nós, da Helder Nascimento Advogados,
destacamos algumas notícias, de relevância
no mundo jurídico, relativas às seguintes
áreas: Geral, Educação, CEBAS, Edital
e Gestão.
Bom proveito!
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Em 23 de janeiro de 2021, entrou em vigor

As mudanças constantes da nova lei tornam

a Nova Lei de Falências. A Lei n.º 14.112, de

mais célere a liquidação de empresas com

24 de dezembro de 2020, alterou a Lei n.º

baixa viabilidade de recuperação.

11.101, de 09 de fevereiro de 2005, trazendo mudanças, tais como: a ampliação do

Uma das principais alterações é a de que, agora,

financiamento às empresas em recuperação

não somente o devedor pode propor os termos do pla-

judicial, melhorias no parcelamento, des-

no de recuperação judicial, mas os credores também,

conto para pagamento de dívidas tributá-

o que aumenta o diálogo entre as partes, as-

rias e a possibilidade de os credores apre-

sim como o equilíbrio nas negociações.

sentarem plano de recuperação da empresa.
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Entrada em vigor da Nova Lei
de Falências.
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Resolução CEE n.º 488, de
2021, Ensino a Distância.
A Resolução N.º 488/2021, emitida pelo

Referida Resolução estabeleceu que o

Conselho Estadual de Educação do Esta-

Ensino Fundamental na modalidade EaD

do do Ceará, normatizou, de forma com-

somente poderá ser ofertado em situações

plementar, a oferta de cursos e programas

emergenciais e complementares, e que os

de Ensino Médio, de Educação Técnica de

cursos e programas, para terem validade

Nível Médio e de Educação de Jovens e

nacional, serão ofertados com a mesma du-

Adultos (EJA), nas etapas do Ensino Fun-

ração e carga horária mínimas definidas na

damental e do Ensino Médio, na Educação

legislação em vigor, assegurando-se mo-

Especial na modalidade de Educação a

mentos presenciais obrigatórios passíveis

Distância (EaD), para o Sistema de Ensino

de substituição por estratégias alternativas

do Estado do Ceará.

de aprendizagem.

Através da Educação a Distância, as aulas
são ministradas e assistidas remotamente, podendo ser em tempo real ou não.

Para maiores informações,
clique aqui.
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Autorizadas aulas remotas
até dezembro de 2021 no
estado do Ceará.
A Resolução n.º 487, de 16 de dezembro de 2020, determinou que poderá ser estabelecido o regime especial de atividades escolares não presenciais (remotas), a critério das
instituições ou redes de ensino públicas e privadas da educação básica e de educação superior, pertencentes ao Sistema de Ensino do Estado do Ceará, até 31 de dezembro de
2021, para fins de reorganização e cumprimento do calendário letivo dos anos de 2020 e de 2021 e enquanto durar a
situação de pandemia do novo coronavírus – Covid-19.
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Parecer do Conselho Nacional
de Educação com novas regras
para as escolas bilíngues
(Pendente de Homologação).
homologação, tratando sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta de Educação Plurilíngue.
No referido Parecer, o Conselho recomenda ao MEC:

1

2

3

4

O estabelecimento de

A criação de espaço

O fomento à política

O fomento a bolsas de estudo

de Ensino Superior de

desenvolvimento de

envolvendo formação

interdisciplinares em

parcerias com instituições
reconhecida notoriedade na
área de bilinguismo, a fim
de promover políticas de
educação plurilíngue;
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e condições para o

plataforma digital com
materiais e recursos

didáticos para educação
plurilíngue;

de educação plurilíngue
inicial e continuada
de professores nas

Instituições de Educação
Superior (IES);
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e a pesquisas acadêmicas

programas de pós-graduação

em modalidades de educação
plurilíngue;
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A criação ou adoção

A criação ou adoção

A criação de política

A revisão e a modernização

e de certificação de

e de certificação de

educação plurilíngue;

Letras e demais

de padrões de avaliação
proficiência para docentes
em nível nacional;

de padrões de avaliação
proficiência linguística e em

nacional de avaliação para

conteúdos para estudantes
em nível nacional;

dos cursos de Pedagogia,
licenciaturas, visando
formar docentes para

as demandas decorrentes
desta Diretriz.

Para maiores informações, clique aqui.
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O Conselho Nacional de Educação emitiu o Parecer CNE n.º 02, de 2020, que aguarda
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Após o julgamento da ADIN 4480,
o CEBAS ainda existe?
A ADIN 4480 consiste em uma ação decla-

Com todas essas mudanças normativas,

ratória de inconstitucionalidade que julgou

é normal surgirem dúvidas. Os gestores

inconstitucionais somente alguns artigos da

das entidades indagam se os processos CE-

Lei n.º 12.101, de 2009. Logo, a Lei n.º 12.101,

BAS permanecem tramitando. Sim, nada

em seus demais artigos, permanece válida e

foi modificado nesse sentido. Pergunta-se,

vigente, o que quer dizer que o CEBAS ain-

também, se a entidade deverá continuar

da existe.

protocolando seus pedidos de renovação de
CEBAS. Novamente, a resposta é sim, pois

Os artigos que a ADIN 4480 julgou inconstitucionais se referem às contrapartidas das

não foram modificados os artigos que tratam desse assunto.

entidades sem fins lucrativos que atuam nas
áreas da educação e assistência social. Tais

Pergunta-se, ainda, se as entidades da

contrapartidas se referem às bolsas filantro-

educação precisam manter a concessão das

pia, inscrições nos Conselhos de Assistência

bolsas filantropia e, no caso da assistência

Social e no cadastro nacional.

social, as inscrições nos Conselhos de Assis10

Helder Nascimento Advogados

tência Social e no cadastro nacional. Em uma visão focada
na minimização de riscos, entende-se que sim. Isso porque
os artigos da Lei n.º 12.101, de 2009, que foram declarados
inconstitucionais porque tais matérias têm que ser tratadas
por meio de Lei Complementar, e a Lei n.º 12.101 é uma
Lei Ordinária. Logo, tudo indica que, em breve, o Governo
aprovará Lei Complementar que regule o assunto, na qual
constarão diversos requisitos legais para a concessão do CEBAS. Nesse contexto, se a entidade mantiver sua postura de
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atendimento aos requisitos anteriormente existentes (bolsas
filantropia, inscrições nos Conselhos de Assistência Social
e no cadastro nacional, dentre outros), os riscos futuros de
indeferimento do CEBAS poderão ser reduzidos.
O que não pode, nem o MEC, nem o Ministério da Cidadania, fazer,
no momento, é indeferir pedidos de CEBAS com fundamento na ausência das contrapartidas.
Quanto às entidades da área da saúde, tramita a ADIN 4891 que se
encontra suspensa, mas que em breve será julgada. Portanto, para essas entidades, nada mudou até o presente momento, mas, em breve,
deverá mudar.
No entanto, a situação de cada entidade deve ser analisada, separadamente, pela sua assessoria jurídica, a fim de
analisar quais os reflexos da decisão da ADIN 4480 e que
providências podem ser adotadas.
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Instituto AIPI
lança edital para
projetos com
foco na Educação
com Cidadania.
O Instituto AIPI, entidade mantida pela
International Paper do Brasil, em parceria
com o Instituto para o Desenvolvimento do
Investimento Social (IDIS), lançou o Edital
para captação de projetos com foco na Educação com Cidadania.
Por meio do referido Edital, serão selecionadas cinco Organizações da Sociedade
Civil (OSCs), com projetos voltados para o
tema, que receberão o investimento de até
R$ 30 mil para implementação do respectivo projeto, com prazo para inscrições até
dia 05 de março.
O objetivo do Edital é implementar, em
todo o território nacional, ações que, por
meio da educação, possam estimular o
exercício da cidadania ativa e despertar a
consciência crítica e a criatividade necessárias para articular e mobilizar as pessoas em
ações sociais transformadoras.

As inscrições podem ser feitas
no site do Instituto AIPI.
Clique aqui
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Edital INW 2021 para negócios de
impacto social fundados e geridos
100% por mulheres.
O Instituto Nelson Wilians (INW) lançou seu 1º Edital para financiamento de negócios de
impacto social 100% fundados e geridos por mulheres, por meio do qual serão selecionados
dois negócios de impacto social, de qualquer estado do Brasil, para receberem uma doação
de R$ 20 mil cada um.
Dentre os requisitos do Edital para a seleção dos negócios, estão: propósito bem definido,
estrutura legal, perfil das empreendedoras, estágio atual da instituição, planejamento estratégico e faturamento.
O prazo de inscrição será até 12 de fevereiro de 2021, e a íntegra do Edital
pode ser acessada no site do Instituto.
Clique aqui
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Dicas de conhecimento em Gestão de
Recursos e Processos para Organizações
da Sociedade Civil.
Um programa voluntário da Ambev para fins de compartilhamento de conhecimento em
gestão de recursos e processos para Organizações da Sociedade Civil – OSCs, o VOA, disponibilizou uma cartilha gratuita com diversas informações, tais como: como começar uma
OSC, dicas para sucessos em projetos e oferta de mentorias para as organizações.
Tais mentorias podem acontecer de forma remota ou presencial e abrangem os seguintes
módulos: Sonho e Princípios, Estratégia e Tática, Gente e Gestão, Gestão da Rotina, Gestão
de Orçamento, Comunicação e Relacionamento, Captação de Recursos e Governança, Solução de Problemas e Gestão de Projetos.

Para maiores informações,
clique aqui.
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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.

