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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: Educação, 
Geral, Administrativo, Trabalhista e Eleições 2020.

Bom proveito!
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E D U C A Ç Ã O
Com base no provérbio “para educar uma 
criança é necessária uma aldeia inteira”, o 
Papa Francisco propôs o chamado “Pacto 
Educativo Global”. Lançado em 15 de ou-
tubro de 2020, a inciativa busca consolidar 
uma ampla aliança pela educação, na qual 
escolas, famílias, igrejas e sociedade civil 
são convidados a unir esforços em busca de 
uma educação inclusiva a nível global.

Trata-se de uma resposta à necessidade de 
união de esforços para a construção de uma 
educação mais inclusiva e acessível e, em-
bora a iniciativa tenha sido do pontífice, o 
Pacto Educativo global não está limitado à 
Igreja Católica.

Partindo-se da premissa de “aldeia”, em que 
todos possuem responsabilidades com as 
crianças e adolescentes do mundo, o refe-
rido pacto convoca toda a sociedade a re-
pensar o futuro, a partir de uma perspecti-
va fraterna, indicando três “coragens”: a de 
colocar no centro a pessoa, a de cada um 
investir suas melhores energias e a de for-
mar pessoas disponíveis para se colocarem 
a serviço da comunidade.

Fonte: https://anec.org.br/acao/pacto-educativo-
-global/

Pacto Educativo 
Global.

Na terça-feira, dia 22 de setembro de 
2020, a Secretaria de Saúde do Estado Do 
Ceará  (SESA) divulgou novo protocolo seto-
rial de retomada às atividades escolares.

Desde o início do mês de setembro, vem 
ocorrendo gradualmente o retorno às ativi-
dades nas instituições de ensino. O protoco-
lo setorial traz as diretrizes sanitárias míni-
mas que as instituições devem implementar 
para o retorno seguro.

Para mais informações, acesse: https://www.saude.ce.gov.br/tag/protocolo/

Dentre as principais medidas, estão: a 
previsão das refeições serem feitas dentro 
da própria sala de aula, respeitadas as dis-
tâncias mínimas por aluno, os bebedouros 
devem ser utilizados apenas para encher 
garrafas, havendo a necessidade de disponi-
bilização de álcool em gel ao lado deles.

Referido protocolo está dividido por te-
mas, contendo orientações, inclusive, sobre 
o transporte escolar e o acesso às escolas.

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará divulga protocolo 
setorial de retomada das atividades escolares.

Prorrogação dos processos relativos às 
atividades das instituições de ensino no
âmbito do estado do Ceará.

Em razão da pandemia de Coronavírus e 
da situação excepcional atual, o Conselho 
Estadual de Educação do Estado do Ceará 
(CEE-CE), com o fito de não prejudicar as 
instituições de ensino, assim como os seus 
discentes, prorrogou o recredenciamento de 
instituições de ensino, assim como a au-
torização, o reconhecimento e a renovação 
de cursos do Ensino Infantil, Fundamental e 
Médio até 31 de dezembro de 2020.

Tal medida de caráter excepcional foi 
adotada pelo CEE-CE como forma a evitar 
danos na demora para a análise dos proces-
sos em trâmites no órgão, uma vez que este 

se encontra trabalhando em caráter especial 
devido às medidas adotadas como controle  
da pandemia de Coronavírus.

Assim, o Parecer n.º 232/2020, emitido 
em 19 de agosto de 2020, e com ementa pu-
blicada no DOE, em 31 de agosto de 2020, 
beneficiou um total de 81 instituições de en-
sino que estão com processos tramitando 
no Conselho.

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 ex-
pressamente autorizados por ele.
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No dia 30 de setembro de 2020, o Governo Federal publicou o Decreto n.º 10.502, que 
instituiu a nova Política Nacional de Educação Especial.

A medida prevê a possibilidade de criação de escolas e de classes voltadas somente 
para os alunos da Educação Especial. Assim, a partir da publicação da política, está facul-
tado às famílias dos alunos escolherem o local de estudo dos educandos: escolas comuns 
inclusivas, escolas especiais ou escolas bilíngues de surdos.

As escolas bilíngues de surdos seriam aquelas que oferecem o ensino na modalidade de 
Libras, como primeira língua, e o ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita, como 
segunda língua.

Já as escolas comuns inclusivas são aquelas que oferecem o atendimento especializado 
ao aluno da Educação Especial, quer seja com o apoio em classes regulares ou com classes 
especializadas.

Por fim, as escolas especiais são aquelas que são voltadas para o atendimento desse 
público, com toda a estrutura e ensino voltados para suprir as demandas desses alunos.

 
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 expres-
samente autorizados por ele.

Na segunda-feira, dia 05 de outubro de 2020, foi publicado o Decreto n.º 49.523/2020 
pelo Governador do estado de Pernambuco dispondo acerca da manutenção da suspensão 
das aulas para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de instituição pú-
blicas e privadas até o dia 19 de outubro de 2020, como forma de medida de combate ao 
Coronavírus.

Instituída nova Política Nacional de Educação Especial.

Expedido novo Decreto no estado de Pernambuco dispondo 
sobre manutenção de suspensão das aulas.
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Na terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, foi sancionada a Lei Federal n.º 14.064/2020, que 
dispõe acerca dos maus-tratos a animais, a qual majorou a pena aplicada aos causadores de 
maus-tratos, sendo previstas penas de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda.

A supracitada Lei veio modificar a Lei n.º 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas para as pessoas que praticam conduta e atividades que, de alguma forma, causem 
lesão ao meio ambiente.

Ainda sobre a inovação legislativa, cabe apontar que as penas majoradas dizem respeito à prá-
tica de maus-tratos em relação a cães e gatos, conforme expressa previsão da Lei.

No último dia 17 de setembro de 2020, o Ministério da Economia publicou a Portaria n.º 
20.749/2020, que traz regras atinentes à distribuição de prêmios mediante sorteio, vale-brinde, 
concurso ou operação assemelhada realizada pelas Organizações da Sociedade Civil.

Tais regras são relativas aos concursos acima mencionados, que são feitos com a finalidade de 
arrecadar recursos adicionais à manutenção ou ao custeio das referidas entidades.

Nesse diapasão, a Portaria regulamenta a Lei n.º 5.768/1971, que trata sobre a distribuição 
gratuita de prêmios e demais providências.

 
 
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 autori-
zados por ele.

Publicada Portaria pelo Ministério da 
Economia referente às normas atinentes
a sorteios pelas OSC’s.

G E R A L

Sancionada lei que aumenta pena para quem pratica
crime de maus-tratos para animais quando se tratar
de cães e gatos.
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A D M I N I S -
T R A T I V O

O Decreto n.º 10.315, de 6 de abril de 2020, prorrogou, de ofício, o prazo do término dos instrumentos 
contratuais celebrados com a Administração Pública, com data final entre 20 de março de 2020 e 30 de de-
zembro de 2020, para 31 de dezembro de 2020.

A prorrogação alcança os convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração, 
termos de parceria e demais instrumentos congêneres.

Importante destacar que a prorrogação não tem o condão de dispensar a apresentação de prestação de 
contas, sendo este ato obrigatório ao final do período do contrato.

Prorrogada a vigência dos instrumentos contratuais 
com a Administração Pública.

05



Na última terça-feira, dia 13 de outubro, foi publicado o Decreto n.º 10.517/2020, que 
prorrogou pelo prazo de sessenta dias, limitados até o fim do estado de calamidade pública 
declarado pela pandemia de Covid-19, o prazo para a prorrogação de acordos voltados para 
a suspensão do contrato de trabalho, redução de jornadas e salários, podendo tal prorroga-
ção ser realizada por período sucessivo ou intercalado.

Por fim, o Decreto dispõe que o prazo máximo admitido para os casos albergados pela 
Lei n.º 14.020/2020 (que trata das medidas de combate aos impactos da Covid-19, discipli-
nando as regras atinentes à celebração dos acordos em questão) será de 240 (duzentos e 
quarenta) dias, limitado ao fim do estado de calamidade.

Prorrogado prazo para acordos  
de redução de jornada e de salários 
e suspensão do contrato de trabalho.

T R A B A -
L H I S T A
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E L E I Ç Õ E S
2 0 2 0

Por decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal – STF confirmou que a ausência de Tí-
tulo de Eleitor no momento da votação não constitui impedimento ao exercício do sufrágio.

O art. 91-A da Lei n.º 9.504/97 (ora vetado) previa que, no momento da votação, além do 
título do título, o eleitor deveria apresentar documento de identificação com foto, além da 
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral – TSE n.º 23.2018/10, no mesmo sentido. Contu-
do, o STF entendeu que tais previsões podem ser consideradas obstáculos ao exercício do 
direito de voto.

A relatora, ministra Rosa Weber, afirmou que, não obstante o cadastramento biométrico 
de grande parte do eleitorado, o qual permite a votação por meio da biometria, ainda não 
houve a implementação do sistema em sua integralidade. Assim, em atenção ao princípio 
da proibição ao retrocesso, no sentido de que o direito ao voto deve ser exercido por todos, 
o referido tribunal superior entendeu não haver necessidade de apresentação do título no 
momento da votação, sendo necessária apenas a apresentação de documento de identifi-
cação oficial com foto.

Igualmente, segundo a Resolução 23.616/2020 do TSE, aqueles que ainda não fizeram o 
cadastramento biométrico poderão votar normalmente nas eleições de 2020, suspendendo 
os efeitos dos cancelamentos de títulos.

Ademais, ressalte-se a permissão, desde as eleições de 2018, da utilização do Título de 
Eleitor Digital (E-título) como alternativa ao documento impresso.

STF confirma que não será necessária a 
apresentação do Título Eleitoral para votar.

Fontes:
https://migalhas.uol.com.br/quentes/335152/stf-confirma-que-titulo-de-eleitor-nao-e-necessario-na-hora-da-votacao
https://www.cmfor.ce.gov.br/2020/04/22/eleitores-que-nao-fizeram-a-biometria-poderao-votar/.
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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.

Melhores cumprimentos,

https://www.instagram.com/hnadv/
https://www.facebook.com/hnadv
https://www.hnadv.com.br/

