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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: Previdência, Educação, LGPD, 
Direitos Autorais, Edital, Cultura e Saúde.

Bom proveito!
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Em 02 de setembro de 2021, foi publica-
da a Lei n.º 14.199, que alterou as Leis n.º 
8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 
de julho de 1991, dispondo sobre medidas 
alternativas de prova de vida para os be-
neficiários da Previdência Social durante o 
estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Congresso Nacional.

Como primeira alteração, trouxe a isen-
ção de custas e emolumentos para a lavra-
tura de procuração pública e emissão de 
sua primeira via para fins exclusivos de 
recebimento de benefícios previdenciários 
ou administrativos.

A comprovação anual de vida deverá ser 
feita, preferencialmente, por meio de aten-

Medidas alternativas de prova de vida.
p r e v i d e n c i á r i o

dimento eletrônico com uso de biometria.
Caberá às instituições financeiras facilitar 

e auxiliar o beneficiário com idade igual ou 
superior a 80 (oitenta) anos ou com dificul-
dade de locomoção, evitando ao máximo o 
seu deslocamento até a agência bancária e, 
caso isso ocorra, dar-lhe preferência máxi-
ma de atendimento para diminuir o tempo 
de permanência no recinto.

As ligações telefônicas realizadas de tele-
fone fixo ou móvel que visem à solicitação 
dos benefícios e serviços junto ao INSS de-
verão ser gratuitas e serão consideradas de 
utilidade pública.

Para maiores informações,
clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14199.htm


Educação

E d u c a ç ã o
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O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, gratuitamente, a 
segunda edição do Curso Educação de Surdos em Tempos de Pande-
mia, que possui como objetivo promover a formação continuada de 
professores que atuam ou que desejam atuar futuramente na educa-
ção de surdos, instrumentalizando-os para a investigação de funda-
mentos, princípios e práticas pedagógicas mais apropriadas aos estu-
dantes surdos da educação básica nas demandas de oferta do ensino 
escolar remoto em todo o Brasil.

Há 1000 vagas disponíveis, tendo o curso duração de seis meses (car-
ga horária de 180 horas), iniciando-se em outubro de 2021 e encerran-
do-se em março de 2022, no formato virtual, por meio da plataforma 
Moodle CEAD da UFU. As inscrições poderão ser feitas até 23.09.2021

Poderão participar pessoas formadas no ensino superior e/ou ma-
gistério e profissionais da Educação Básica Pública e/ou Privada que 
atuam com a educação em instituições devidamente credenciada jun-
to às Secretarias de Educação.

Curso “Educação de Surdo
em Tempos de Pandemia”.

e d u c a ç ã o

Para mais informações,
clique aqui.
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http://www.editais.ufu.br/sites/editais.ufu.br/files/EDITAL%2080_UFU_PROEXC_2021_Seleção%20de%20Cursistas_%20Curso%20de%20Aperfeiçoamento%20de%20Educação%20de%20Surdos%20em%20Tempos%20de%20Pandemia%20-%202ª%20edição.pdf


A Resolução n.º 492, de 07 de julho de 2021, trata da autorização temporária para 
professores não habilitados, para que estes possam atuar no magistério da educa-
ção básica e educação profissional e dá outras providências.

A referida autorização se refere à situação de um profissional não habilitado para 
ministrar, excepcional e temporariamente, um ou mais componentes curriculares/
área do conhecimento, quando houver carência de profissionais com a devida ha-
bilitação, para atuação na educação básica e profissional.

A autorização será concedida por órgão descentralizado da SEDUC mediante a 
apresentação dos documentos listados no artigo 3 da Resolução.

Autorização temporária para 
professores não habilitados no 
estado do Ceará.

e d u c a ç ã o

Para mais informações, clique aqui.
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https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2018/06/Res4922021.pdf


O Novo Ensino Médio traz como novida-
de a oferta de diferentes itinerários forma-
tivos, possibilitando a escolha das trilhas 
de aprofundamento e eletivas pelos estu-
dantes, ampliando seus conhecimentos em 
uma das áreas como Linguagens, Matemá-
tica, Ciências da Natureza ou Ciências Hu-
manas e Sociais; ou, ainda, em uma forma-
ção técnica e profissional que poderá ser 
ofertada pela escola.

As principais normas que regulamen-
tam o NEM são a Portaria MEC n.º 521, de 
13 de julho de 2021, (que instituiu o novo 
cronograma Nacional de Implementação 
do NEM) e a Lei n.º 13.415, de 2017, que 
alterou a  Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDB), implementando as 

Novo Ensino Médio – NEM.
e d u c a ç ã o

Para mais informações,
clique aqui.

mudanças previstas e instituiu a política 
de fomento às Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral.

Os Gestores Escolares deverão estar aten-
tos à ampliação da carga horária e à reade-
quação curricular, à possibilidade de arti-
culação de parcerias com outras escolas e 
ao apoio do MEC para a implementação.

A ampliação da carga horária para mil 
horas anuais ocorrerá progressivamente, 
ao longo dos anos de 2017 a 2022.
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https://www.gov.br/mec/pt-br/novo-ensino-medio/


LGPD
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Emitida decisão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, no processo n.º 9002346-47.2021.8.21.0008, 
condenando uma instituição de ensino ao pagamento de da-
nos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devido ao 
descumprimento de tratamento dos dados, conforme deter-
mina a Lei n.º 13.709, de 2018. 

Nesse caso, o autor da ação entrou em site da instituição de 
ensino, tendo sido os dados dele coletados pelo site e, em se-
guida, o autor, seus prepostos e parceiros passaram a receber 
diversas ligações comerciais.

Durante o processo, restou comprovado que a instituição 
coletou os dados do autor e, em se tratando de coleta, deveria 
ter havido o consentimento expresso do autor (parágrafo 2 
do artigo 8 da Lei n.º 13.709, de 2018), o que não foi compro-
vado pela instituição, trazendo como consequência direta o 
dever de indenizar pela instituição.

Aplicação de penalidade
pelo judiciário.

l g p d
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No último dia 10, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou o Guia 
“Como proteger seus dados pessoais”, que possui informações e orientações sobre as rela-
ções de consumo no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Em linguagem acessível e clara, o Guia traz informações sobre as situações nas quais  
os dados pessoais podem ser coletados e quando podem ser tratados, conforme listado 
a seguir: 

• Quando há o consentimento do titular dos dados pessoais;
• Quando o controlador precisa tratar esses dados para cumprir com uma obrigação 

legal ou regulatória;
• Quando a administração pública executa políticas públicas ou no desempenho de suas 

funções institucionais;
• Para a realização de estudos por órgão de pesquisa;
• Para a execução de um contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos 

dados;
• Para o exercício de direitos em um processo judicial, administrativo ou arbitral;
• Para a proteção da vida e da segurança física do titular;
• Para a proteção da saúde em procedimento realizado por profissionais de saúde, servi-

ços de saúde ou autoridade sanitária;
• Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, 

exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exi-
jam a proteção dos dados pessoais; 

• Para a proteção do crédito.

O Guia segue com diversas perguntas e respostas com o objetivo de tirar as principais 
dúvidas do consumidor no seu dia a dia. Vale a pena conferir.

Guia “Como proteger seus  
dados pessoais”.

l g p d

Para mais informações, clique aqui.
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https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-justica-e-seguranca-publica-e-anpd-lancam-guia-de-protecao-de-dados-do-consumidor/guia-do-consumidor_v5-5.pdf 


Direitos 
Autorais

D i r e i t o s
A u t o r a i s
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A Lei n.º 14.200, de 02 de setembro de 2021, alterou a Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 
(Lei de Propriedade Industrial), dispondo sobre a licença compulsória de patentes ou de pe-
didos de patente nos casos de declaração de emergência nacional ou internacional ou de in-
teresse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional.

Em seu artigo 71, estabeleceu que a licença compulsória poderá ser concedida, de ofício, 
temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou do pedido de patente, sem pre-
juízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a 
essa necessidade, nos casos de emergência nacional ou internacional, ou de interesse públi-
co declarados em lei, ou em ato do Poder Executivo federal, ou de reconhecimento de estado 
de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional.

O Poder Executivo federal publicará lista de patentes ou de pedidos de patente e qualquer 
instituição pública ou privada poderá apresentar pedido para inclusão de patente ou de 
pedido de patente nessa lista. 

O pedido de patente contemplará: o número individualizado das patentes ou dos pedidos 
de patente que poderão ser objeto de licença compulsória; a identificação dos respectivos 
titulares e a especificação dos objetivos para os quais será autorizado cada licenciamento 
compulsório.

Licença compulsória de patentes 
ou pedidos de patentes em casos 
de emergência nacional ou estado 
de calamidade pública.

d i r e i t o s  a u t o r a i s

Para mais informações, clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14200.htm


Edital

E d i t a l
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Instituto Localiza. 
e d i t a l

Para acessar 
o edital:

Clique aqui

Publicado o Edital do Instituto Localiza 
com o objetivo de selecionar projetos 
que tenham potencial de impacto real 
na construção de novos caminhos para 
jovens em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica.

Poderão se inscrever, até 1º de outubro, as 
Organizações da Sociedade Civil que possu-
am projetos capazes de gerar impacto real na 
construção de novos caminhos para os jovens 
brasileiros, em situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica, expandindo, assim, o acesso às 
oportunidades de inclusão produtiva. 

As linhas de apoio são as listadas abaixo.

1. Capacitação técnica e educação pro-
fissional: projetos voltados à realização de 
capacitações técnicas profissionalizantes, 
com estratégias efetivas de inserção dos 
jovens no mercado de trabalho, entre elas: 

orientação vocacional, intermediação de 
currículos junto a empresas locais, acom-
panhamento pós-inserção profissional, en-
tre outras;

2. Fomento ao perfil empreendedor: pro-
jetos que ofereçam instrumentos e orienta-
ções para que os jovens possam empreen-
der, identificando as oportunidades mais 
alinhadas ao seu perfil, e cujo resultado seja 
o empreendimento de um novo negócio ou 
a qualificação de atividades de geração de 
renda já praticadas;

3. Inovação para o desenvolvimento co-
munitário: propostas que considerem o 
diagnóstico, o planejamento e a execução 
de iniciativas que contribuam com a reso-
lução de problemas sociais locais, associa-
das à geração de emprego e renda voltados 
à juventude.
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https://prosas.com.br/editais/9784-1-edital-instituto-localiza-juventude-em-movimento


Cultura

C u l t u r a
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Em 26 de julho de 2021, foi publicado o Decreto n.º 10.755, que regulamenta a Lei nº 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991, e estabelece a sistemática de execução do Programa Nacional 
de Apoio à Cultura – Pronac.

Serão apoiados programas, projetos e ações culturais destinados às seguintes finalidades: 
valorizar a cultura nacional, consideradas suas várias matrizes e formas de expressão; esti-
mular a expressão cultural dos diferentes grupos e comunidades que compõem a sociedade 
brasileira; viabilizar a expressão cultural de todas as regiões do País e sua difusão em escala 
nacional; promover a preservação e o uso sustentável do patrimônio cultural brasileiro em 
sua dimensão material e imaterial; incentivar a ampliação do acesso da população à fruição 
e à produção dos bens culturais; fomentar atividades culturais com vistas à promoção da 
cidadania cultural, da acessibilidade artística e da diversidade; desenvolver atividades que 
fortaleçam e articulem as cadeias produtivas e os arranjos produtivos locais que formam a 
economia da cultura; impulsionar a preparação e o aperfeiçoamento de recursos humanos 
para a produção e a difusão cultural; promover a difusão e a valorização das expressões cul-
turais brasileiras no exterior, assim como o intercâmbio cultural com outros países; apoiar 
a inovação em atividades artísticas e culturais, inclusive em arte digital e em novas tecnolo-

Publicado decreto que regulamenta 
a Lei Rouanet.

c u l t u r a
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Para mais informações, clique aqui.

gias; estimular ações com vistas a valorizar artistas, mestres de culturas tradicionais, técni-
cos e estudiosos da cultura brasileira; apoiar as atividades culturais de caráter sacro, clássico 
e de preservação e restauro de patrimônio histórico material, tombados ou não; apoiar e 
impulsionar festejos, eventos e expressões artístico-culturais tradicionais, além daquelas já 
tombadas como patrimônio cultural imaterial; apoiar as atividades culturais de Belas Artes; 
contribuir para a implementação do Plano Nacional de Cultura e das políticas de cultura do 
governo federal; e apoiar atividades com outras finalidades compatíveis com os princípios 
constitucionais e os objetivos estabelecidos pela Lei n.º 8.313, de 1991, assim consideradas 
em ato do Secretário Especial de Cultura do Ministério do Turismo.

Os programas, projetos e ações culturais a serem financiados serão escolhidos através de 
processo público de seleção, e os tipos de recursos que serão disponibilizados são: recursos 
não reembolsáveis, financiamentos reembolsáveis, bolsas de estudo, prêmios, custeio de 
passagens e ajudas de custo, transferências a entes públicos e outras situações definidas pela 
Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.
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https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.755-de-26-de-julho-de-2021-334556335


Saúde

S a ú d e
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O Ministério da Saúde lançou a Linha 
de Cuidado HIV/Aids, que visa ampliar e 
qualificar o acesso ao diagnóstico, ao trata-
mento e ao cuidado contínuo, com foco em 
usuários adultos.

Foi disponibilizada plataforma na qual os 
gestores de entidades de saúde encontram 
orientações para organizar e reorganizar a 
atenção, enquanto profissionais de saúde 
(não só da Atenção Primária, mas também 
especializada, de urgência e hospitalar) 

Linha de Cuidado HIV/Aids.
s a ú d e

e, ainda, têm acesso aos materiais sobre o 
manejo e planejamento terapêutico para 
melhor avaliar a especificidade de cada pa-
ciente, considerando seus desejos e necessi-
dades.

Na plataforma também constam informa-
ções para pacientes que queiram tirar dúvi-
das sobre o HIV/Aids, conferir informações 
sobre a prevenção e entender qual caminho 
deve percorrer no atendimento dentro do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Para mais informações, clique aqui.
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https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/hiv/


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.

Visite também nossas presenças nas mídias sociais, 
bem como nosso site, em que poderão obter mais 
informações e atualizações:

https://www.instagram.com/hnadv/
https://www.facebook.com/hnadv
https://www.hnadv.com.br/
https://www.linkedin.com/company/heldernascimentoadvogados/

