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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: Trabalhista, Geral, LGPD, Edital, 
Educação e Assistência Social.

Bom proveito!
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A Portaria Interministerial MTP-MS  
n.º 14, de 20 de janeiro de 2022, alterou o 
Anexo I da Portaria Conjunta n.º 20, de 18 
de junho de 2020, tratando das medidas 
para prevenção, controle e mitigação dos 
riscos de transmissão do coronavírus 
(covid-19) em ambientes de trabalho.

Referida Portaria trouxe uma lista de 
medidas gerais em seu item 1, classificou 
os tipos de síndromes gripais (item 2) e 
trouxe orientações de como a organização 
deve proceder em caso de necessidade de 
afastamento de trabalhadores, tais como:

1. A organização deve afastar das ativida-
des laborais presenciais, por dez dias, 
os trabalhadores considerados casos 
confirmados de covid-19 e poderá re-
duzir o afastamento desses trabalhado-
res das atividades laborais presenciais 
para sete dias, desde que estejam sem 
febre há 24 horas, sem o uso de medi-
camento antitérmicos e com remissão 
dos sinais e sintomas respiratórios; 

2. A organização deve afastar das ativida-
des laborais presenciais, por dez dias, os 
trabalhadores considerados contatantes 
próximos de casos confirmados de co-
vid-19, e o período de afastamento dos 
contatantes próximos de caso confirma-
do de covid-19 deve ser considerado a 
partir do último dia de contato entre os 

Orientações da Portaria Interministerial n.º 14 
sobre o afastamento de trabalhadores.

T R A B A L H I S T A

contatantes próximos e o caso confirma-
do. Ainda, a organização poderá redu-
zir o afastamento desses trabalhadores 
das atividades laborais presenciais para 
sete dias, desde que tenha sido realizado 
teste por método molecular (RT-PCR ou 
RT-LAMP) ou teste de antígeno a partir 
do quinto dia após o contato, se o resul-
tado do teste for negativo;

3. A organização deve afastar das atividades 
laborais presenciais, por dez dias, os traba-
lhadores considerados casos suspeitos de 
covid-19 e poderá reduzir o afastamento 
desses trabalhadores das atividades labo-
rais presenciais para sete dias, desde que 
estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de 
medicamento antitérmicos e com remissão 
dos sinais e sintomas respiratórios.

Para acessar a íntegra da 
Portaria, clique aqui.
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-14-de-20-de-janeiro-de-2022-375794121
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A Portaria n.º 666, de 20 de janeiro de 2022, dispõe sobre medidas excepcionais e 
temporárias para entrada no País, tendo autorizado a entrada no País, por via aérea, do 
viajante de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, desde que obedecidos os 
seguintes requisitos:
I – apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de 

documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo 
Sars-Cov-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste 
de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do 
embarque, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores 
ao momento do embarque, observados os parâmetros indicados no Anexo I desta 
Portaria e os seguintes critérios:

a) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante permaneça em área 
restrita do aeroporto, os prazos referidos no inciso I do caput serão considerados 
em relação ao embarque no primeiro trecho da viagem; e

b) na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante não permanecer em 
área restrita do aeroporto, e/ou realizar migração, e que ultrapasse setenta e duas 
horas desde a realização do teste RT-PCR ou vinte e quatro horas do teste de an-
tígeno, deverá ser exigido documento comprobatório da realização de novo teste, 
RT-PCR ou de antígeno, com resultado negativo ou não detectável para o corona-
vírus SARS-CoV-2 (covid-19) no check-in para o embarque à República Federativa 
do Brasil.

II – apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de 
comprovante, impresso ou em meio eletrônico, do preenchimento da Declaração 
de Saúde do Viajante – DSV, em no máximo vinte quatro horas de antecedência 
ao embarque para a República Federativa do Brasil, com a concordância sobre as 
medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período em que estiver no 
País; e

III – apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de 
comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico, na forma do art. 11.

Medidas excepcionais e 
temporárias para entrada 
no País.

g e r a l

6

H
elder N

ascim
ento Advogados

newsletter ano 4 n.º 2



Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

Para acessar a íntegra da Portaria, clique aqui.

Em seu artigo 4, listou os casos em que poderá ser dispensada a apresentação da 
comprovação de vacinação, quais sejam:

I – com condição de saúde que contraindique a vacinação, desde que atestada por 
laudo médico;

II – não elegíveis para vacinação em função da idade, conforme critérios definidos pelo 
Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 
a Sars-Cov-2 (covid-19) e publicados no sítio eletrônico do Ministério da Saúde;

III – em virtude de questões humanitárias, na forma do art. 16;

IV – provenientes de países com baixa cobertura vacinal, conforme divulgação do 
Ministério da Saúde em seu sítio eletrônico; e

V – brasileiros e estrangeiros residentes no território brasileiro que não estejam 
completamente vacinados.
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-666-22-cc.htm


LGPD
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A Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou, em 27 de janeiro de 2022, o 

Regulamento de aplicação da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), para agentes de 

tratamento de pequeno porte, trazendo algumas dispensas ou flexibilizações das obrigações 

constantes da Lei n.º 13.709.

O Regulamento envolve:

1. agentes de tratamento de pequeno porte: microempresas, empresas de pequeno porte, 

startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, nos termos 

da legislação vigente, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados 

que realizam tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típicas de 

controlador ou de operador;

2. microempresas e empresas de pequeno porte: sociedade empresária, sociedade  

simples, sociedade limitada unipessoal, nos termos do art. 41 da Lei n.º 14.195, de 

26 de agosto de 2021, e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n.º 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 (Código Civil), incluído o microempreendedor individual,  

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, que se enquadre nos termos do art. 3º e 18-A, §1º da Lei Complementar 

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

3. startups: organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, 

cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos 

ou serviços ofertados, que atendam aos critérios previstos no Capítulo II da Lei 

Complementar n.º 182, de 1º de junho de 2021; e

4. zonas acessíveis ao público: espaços abertos ao público, como praças, centros 

comerciais, vias públicas, estações de ônibus, de metrô e de trem, aeroportos, portos, 

bibliotecas públicas, dentre outros.

Regulamento de aplicação 
da LGPD para agentes de 
pequeno porte.

l g p d
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Vale destacar que a dispensa ou flexibilização das obrigações dispostas neste  
Regulamento não isenta os agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento 
dos demais dispositivos da LGPD, inclusive, das bases legais e dos princípios, de outras 
disposições legais, regulamentares e contratuais relativas à proteção de dados pessoais, bem 
como direitos dos titulares.

Para acessar a íntegra do Regulamento, clique aqui.
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https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2022-376562019


Edital

E d i t a l
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Estão abertas as inscrições para o Legal Empowerment Fund (Fundo de Empoderamento 
Jurídico) até 18 de fevereiro de 2022.

Serão analisadas propostas de US$ 10 mil a US$ 100 mil em financiamento anual e por um 
período de até dois anos, estando aptas a participar as organizações de base registradas ou 
não, que tenham a capacidade de gerenciar subvenções plurianuais irrestritas; assim como 
as organizações formadas, lideradas e que respondem perante as pessoas mais impactadas 
por um problema, podendo as inscrições serem realizadas em inglês, francês, espanhol, 
português e árabe. 

Inscrições abertas para o Legal 
Empowerment Fund (Fundo de 
Empoderamento Jurídico).

e d i t a l

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

Para acessar 
o Edital:

Clique aqui
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https://globalhumanrights.org/legal-empowerment/application-pt/


LGBT+ Orgulho do Itaú Unibanco.
e d i t a l

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Edital LGBT+ Orgulho até 04 de 
março de 2022. O Edital visa apoiar o desenvolvimento de 11 projetos que contribuam 
para o aumento da visibilidade, segurança e respeito às pessoas LGBT+, abordando: 
empreendedorismo, empregabilidade e geração de renda.

Poderão participar pessoas físicas, jurídicas, grupos e coletivos, havendo prioridade para 
projetos que sejam conduzidos e liderados por pessoas LGBT+.

Serão R$ 360 mil distribuídos entre os 11 projetos selecionados, sendo: 4 projetos de 
capital semente, 3 projetos de capital estruturador, 2 projetos de capital impulsionador 
e 2 projetos de capital de impacto.

Para acessar a íntegra do Edital, clique aqui.
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https://editaisitau.prosas.com.br/lgbt2022/


Educação

E d u c a ç ã o
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Visando garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e 
com base na Resolução CEE n.º 0456/2016, que dispõe, em seu artigo 19, que os alunos com 
deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento, altas habilidades ou superdotados 
devem ser matriculados no ensino regular em período que antecede as demais matrículas 
estipuladas pelas redes de ensino, o Conselho Estadual de Educação (CEE) e o Ministério 
Público do Ceará (MPCE) recomendam a adoção das seguintes providências aos diretores 
de escolas e coordenadores pedagógicos:
a) Proceder a matrícula antecipada dos alunos com deficiência nos estabelecimentos  

em que atuam;

b) Assegurar a todos os alunos com deficiência a matrícula em classes comuns, sem 
qualquer limitação de quantitativo por salas de aula; e

c) Abster-se de cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas 
mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento da implementação do 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Prioridade para alunos com deficiência.
e d u c a ç ã o

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

Para acessar a íntegra da Resolução, clique aqui.
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https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2016/08/resoluo-n-0456.2016.pdf


Guia de Implementação de Protocolos de 
Retorno das Atividades Presenciais nas 
Escolas de Educação Básica.

e d u c a ç ã o

Em 26 de janeiro de 2022, o Ministério da Educação disponibilizou o Guia de Implementação  
de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica.

O Guia traz diversos temas, como orientações gerais, medidas sociais em saúde,  
medidas pedagógicas, organização do coletivo local, monitoramento e triagem de alunos, 
professores e funcionários, cronograma e normas vigentes sobre o assunto.

O documento apresenta orientações práticas para o dia a dia das instituições de ensino, tais 
como uma lista de cuidados básicos envolvendo alunos com deficiência, conforme a seguir:
1. Incluir os profissionais de apoio ao estudante com deficiência no acesso aos EPIs e pla-

nejar capacitação que contemple as especificidades dos cuidados com esses estudantes;

2. Destacar profissional capacitado para auxiliar crianças e jovens com deficiência que 
apresentam dificuldades ou impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfec-
ção adequada das mãos;

3. Providenciar máscaras transparentes para os alunos com deficiência auditiva, a fim de 
garantir a leitura labial e a efetiva comunicação por linguagem de sinais, aplicando re-
gra análoga aos intérpretes de Língua de Sinais e a outros profissionais que interagem 
com esses estudantes;

4. Dispensar o uso de máscara por indivíduos com problemas respiratórios ou incapazes 
de removê-la sem assistência, dentre outras.

Para ter acesso 
à íntegra do 
Guia:

Clique aqui
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https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guiasescolares/protocolo-educacaobasica/view


Assistência
Social

A s s i s t ê n c i a
S o c i a l
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Visando aprimorar o sistema socioassistencial e fortalecer a união entre gestores e 
instituições, o Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Suas (DRSP) da 
Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) lançou a consulta pública “Caderno de 
Acompanhamento das Organizações da Sociedade Civil no Suas”.

O objetivo do documento é orientar gestores, profissionais e instituições para a criação de 
processos e fluxos de acompanhamento das OSCs, assim como incluir as organizações em 
processos de mapeamento, monitoramento e avaliação da vigilância socioassistencial. 

São temas abordados no Caderno: obrigatoriedade da inscrição das organizações nos 
Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) e do Distrito Federal, o registro no 
Cadastro Único de Entidades de Assistência Social (CNEAS), a relação das OSCs com os 
órgãos gestores e conselhos, as responsabilidades e o compromisso com o público, além de 
requisitos para pleitear recursos públicos por parcerias ou emendas parlamentares.

As contribuições podem ser enviadas através de formulário eletrônico até 14 de março de 
2022.

Consulta pública no Caderno de 
Acompanhamento das Organizações 
da Sociedade Civil no Suas aberta até 
14 de março de 2022.

a s s i s t ê n c i a  s o c i a l

Este documento está protegido pelas leis de Direito Autoral e, portanto, não deve ser 
copiado, divulgado ou utilizado para outros fins que não os previstos pelo autor ou 
expressamente autorizados por ele.

Para acessar o caderno, clique aqui.
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=I27mSREumEyXmcAoFSgr1mNckEZBKSROnRxyrrd0DmFUNktMQjREN1lLRTZPUzMyRUdHNDgxWjRQSC4u


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.

Visitem 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/

