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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 relativamente às áreas Cível, Consumidor, 
Educacional, Trabalhista, Terceiro Setor Regulatório e Tributário. 

Bom proveito!
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CR I A N Ç A  E   
A D O L E S C E N T EBullying escolar: uma reflexão sobre a função da instituição de ensino.
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físicas e verbais, comentários ofensivos, 
apelidos pejorativos, ameaças por qual-
quer meio, inclusive o virtual, chamando 
“cyberbullying”.

Em que pese o ambiente escolar seja 
um espaço de desenvolvimento intelec-
tual e social do indivíduo, exercendo fun-
ção fundamental na educação de crian-
ças e adolescentes, pode se tornar um 
ambiente de reprodução de violência. 
Desta maneira, as práticas frequentes de 
conscientização e de prevenção às for-
mas de violência, a exemplo da Intimida-
ção Sistemática, são indispensáveis na 
formação de crianças e adolescentes. 

Como consequência de tais atos, as 
vítimas podem vir a enxergar a escola 
como um ambiente de insegurança e hos-
tilidade, fatores que podem vir a contri-
buir para a evasão ou baixo desempenho 
escolar. A Lei Federal nº 13.195 de 2015 
instituiu o Programa de Combate à Inti-
midação Sistemática, determinando que 

as escolas devem assegurar medidas de 
conscientização, de prevenção, de diagno-
se e de combate à violência e à intimida-
ção sistemática, a todos os tipos de agir 
danosos eventualmente cometidos, nesse 
sentido, por alunos, professores ou outros 
profissionais integrantes da escola.

No mesmo sentido, a Lei nº 13.663 de 
2018 alterou a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, incluindo os inci-
sos IX e X ao artigo 12, de modo a de-
terminar que as Instituições de Ensino, 
sejam elas públicas ou particulares, es-
tabeleçam ações destinadas a promover 
a cultura de paz nas escolas. 

Observadas as disposições da legisla-
ção supracitada, os Colégios precisam to-
mar medidas que possam contribuir efeti-
vamente com a cultura de paz no ambiente 
escolar, assim como de conscientização e 
prevenção dessa espécie de conduta den-
tro do ambiente escolar e, em último caso, 
de aplicação de medidas disciplinares. 

Conclui-se, portanto, que as Institui-
ções de Ensino, como prestadoras do 
serviço educacional, ainda que de inicia-
tiva privada, cumprem tarefa fundamen-
tal na prevenção e combate ao bullying , 
em especial no ambiente da própria es-
cola. Desta forma, contribui para a efe-
tivação da dignidade da pessoa humana, 
de crianças e adolescentes, resguardan-
do o direito à Educação destes seres em 
desenvolvimento e os protegendo de tal 
forma de violência.

• Por Letícia Queiroz Nascimento

A Constituição Federal dispõe que é 
dever da Família, do Estado e da Socie-
dade assegurar às crianças, aos adoles-
centes e aos jovens a efetivação de seus 
direitos fundamentais, dentre eles, os di-
reitos à Educação e à Dignidade, colocan-
do-os a salvo de toda forma de violência. 
Dito isso, questiona-se, portanto, qual o 
papel das Instituições de Ensino da Edu-
cação Básica, na efetivação de tais direi-
tos de seus educandos, que são, geral-
mente, crianças e adolescentes. 

Também chamado de Intimidação Sis-
temática, convém destacar a origem do 
termo bullying , que se popularizou no Bra-
sil. A palavra tem origem inglesa, e advém 
do vocábulo “bully”, que traduzido livre-
mente significa “valentão”. Logo, bullying 
significa o ato de praticar violência (fí-
sica ou psicológica) intencional e repe-
tidamente em face de uma vítima que, 
segundo o entendimento do agressor, 
apresenta algum sinal de fraqueza. Esse 
tipo de violência pode se manifestar de 
diversas formas, dentre elas: agressões 



F A M Í L I A
TJ-PE autoriza cartórios a homologar 

divórcios com manifestação unilateral 

de um dos cônjuges.

O Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento 

nº 83 que altera requisitos na parentalidade socioafetiva.

O Tribunal de Justiça do Estado de Pernam-
buco, por meio do provimento 06/2019, assinado 
pelo corregedor-geral em exercício Desembarga-
dor Jones Figueiredo, aprovou, por unanimida-
de, o “divórcio impositivo”, autorizando que os 
cartórios homologuem o divórcio apenas com 
a presença de um dos cônjuges, mesmo sem o 
consentimento do outro.

No caso, a judicialização do divórcio, havendo 
pretensão resistida de uma das partes, deixa de ser 
obrigatória. Assim, após a solicitação administrati-
va de divórcio unilateral, o outro cônjuge será noti-
ficado para se manifestar.

Com a multiplicidade de formações familiares, 
percebe-se que os vínculos estabelecidos a partir da 
afetividade entre os indivíduos podem ser tão relevan-
tes quanto aqueles oriundos da consanguinidade. 

A afetividade passou a ocupar papel significa-
tivo nas relações familiares, o que autorizou e deu 
sustentação para a criação e a construção da teo-
ria da parentalidade socioafetiva, que compreende 
e considera a família para além dos laços jurídicos 
e consanguíneos.

A família, que antes era regida pelo paradigma 
da legitimidade (estabelecida pelo matrimônio ou 
laços sanguíneos), passa a ser regida pelo para-
digma da afetividade, de modo que os relaciona-
mentos afetivos sólidos podem ensejar novas con-
figurações de parentesco, sejam elas de natureza 
conjugal ou de parentalidade.

Logo, tornou-se necessário que o ordenamento 
jurídico passasse a não somente reconhecer, como 
também amparar essas relações, conferindo-lhes 
os direitos e obrigações oriundos do princípio da 
solidariedade do Direito de Família. 
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no caso de crianças menores de 12 anos, o reco-
nhecimento da parentalidade socioafetiva ocorre-
rá obrigatoriamente pela via judicial. 

Dentre as modificações trazidas pelo CNJ, o 
novo texto informa que, ainda que atendidos os 
requisitos para reconhecimento da paternidade ou 
maternidade socioafetiva de adolescentes, o refe-
rido registro só poderá ser realizado após parecer 
favorável do Ministério Público. 

Ademais, informa que somente é permitida a 
inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do 
lado paterno ou do materno, de modo que a inclu-
são de mais de um ascendente deverá tramitar 
pela via judicial, conferindo maior segurança jurídi-
ca ao ato.

Entretanto, para o divórcio unilateral extrajudicial, 
o casal não pode ter filhos com menos de 18 anos ou 
incapazes, e a mulher não pode estar grávida. 

Registre-se que algumas matérias relevantes de 
direito a serem decididas, tais como tutelas especí-
ficas, alimentos, arrolamentos e partilha de bens de-
vem ser tratadas no juízo de família competente.

• Por Letícia Queiroz Nascimento

Após diversas decisões jurisprudenciais no 
mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) editou o Provimento nº 63, de 14 de no-
vembro de 2017, que dispôs acerca do reconhe-
cimento voluntário de paternidade e maternidade 
socioafetivas. A partir da publicação do referido 
provimento, passou a existir a possibilidade de o 
reconhecimento voluntário de filiação socioafetiva 
ser realizada administrativamente.

Ocorre que a facilidade estabelecida pelo CNJ 
poderia colocar em risco a proteção de crianças e 
adolescentes envolvidos em tais relações, uma vez 
que tal reconhecimento poderia ocorrer longe dos 
olhos do Poder Judiciário e do Ministério Público, o 
que foi motivo de crítica e causou muitos debates 
entre os estudiosos do Direito de Família. 

Assim, o Provimento nº 83, de 14 de agosto de 
2019, do CNJ, modificou a redação do Art. 10 do 
provimento citado anteriormente, versando que 
o reconhecimento voluntário da paternidade so-
cioafetiva será autorizado perante os oficiais de 
registro civil das pessoas naturais. Quer dizer que, 



C O N - 
S U M I -
D O RBreve reflexão sobre os 28 anos de vigência 

do Código de Defesa do Consumidor, 

Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990.

O Código de Defesa do Consumidor 
completou, no mês de setembro de 2019, 
28 anos de existência. Promulgada em 
11 de setembro de 1990, a Lei 8.078/90 
trouxe importantes modificações à vida 
dos consumidores e se firmou como um 
marco para a sociedade brasileira.

Com o advento do Código de Defesa 
do Consumidor, foram criados distintos 
órgãos em defesa e proteção, a exemplo 
do Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor vinculado à Secretaria de 
Direito Econômico do Ministério da Jus-
tiça, os Procons, entre outras entidades 
civis que passaram a atuar na proteção 
e defesa dos interesses dos seus asso-
ciados.

Importante destacar que foi criada uma 
plataforma de serviço público denominada 
consumidor.gov.br, para fins de reclama-
ções dos consumidores, cuja gestão do 
serviço cabe à Secretaria Nacional do 
Consumidor – SENACON, órgão do Mi-
nistério da Justiça, também monitorada 
pelos Procons, Defensorias e Ministérios 
Públicos. 

Outrossim, os próprios fornecedores 
se adequaram aos dispositivos legais e 
criaram veículos de comunicação com os 
consumidores, como é o caso do Serviço 
de Atendimento ao Consumidor – SAC, 
por meio de centrais de atendimentos 
gratuito pelo prefixo 0800, atendimento 
por e-mails e via sistema “fale conosco”, 
disponibilizado no site das empresas, 
instituições bancárias, rede de saúde, 
prestadores de serviços de internet e te-
lefonia em geral. 

“Em breve reflexão, pode-se afirmar 
que, ao longo desses 28 anos, ocorreram 
grandes conquistas para os consumido-
res, que passaram a ter mais qualidade 
no fornecimento de serviços e aquisição 
de bens, repressão às cláusulas contra-
tuais leoninas, acesso às informações, 
combate a propagandas enganosas e aos 
diversos tipos de práticas ilegais e abu-
sivas, aprimoramento na reparação quan-
do da ocorrência de danos, melhoria na 
comunicação e atendimento de reclama-
ções dos consumidores.”

• Por Leoneide Lima Souza
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A atuação das escolas na 

prevenção da automutilação 

e do suicídio.

A Lei 13.819, de 26 de abril de 2019, ins-
titui a Política Nacional de Prevenção da Au-
tomutilação.

São objetivos dessa política, dentre outros: 
promover a saúde mental, prevenir a violência 
autoprovocada, abordar adequadamente os fa-
miliares e as pessoas próximas das vítimas de 
suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial, 
além de informar e sensibilizar a sociedade so-
bre a importância e a relevância das lesões auto-
provocadas como problemas de saúde pública 
passíveis de prevenção.

E D U -
C A C I -
O N A L
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Ademais, de acordo com os preceitos esta-
belecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, é necessária a articulação entre 
escola e família para que possam, juntas, pro-
mover, prevenir e combater qualquer situação de 
vulnerabilidade envolvendo os estudantes.

• Por Letícia Queiroz Nascimento

O Art. 6º, II, da referida legislação, determi-
na que os casos suspeitos ou confirmados de 
violência autoprovocada devem ser obrigatoria-
mente comunicados ao Conselho Tutelar pelas 
instituições de ensino públicas ou privadas. Por-
tanto, os estabelecimentos de ensino podem ser 
responsabilizados por eventual omissão diante 
de tais situações.



T E R C E I R O  S E T O R
R E G U L AT Ó R I O

Cadastramento das 

comunidades terapêuticas.

Regularidade e segregação 

da documentação contábil para o Cebas.

A Portaria nº 563, de 19 de março de 2019, 
estabeleceu em seu artigo 2º que as comu-
nidades terapêuticas que tratam de pessoas 
com problemas associados ao álcool ou às 
drogas deverão iniciar credenciamento por 
meio do formulário de requerimento para ca-
dastro, no Ministério da Cidadania, constan-
te no site do MDS a seguir:  http://mds.gov.
br/assuntos/cuidados-e-prevencao-as-dro-
gas/credenciamento.

Em seu artigo 4º, consta a lista dos do-
cumentos necessários para a realização do 
cadastro junto à Secretaria Nacional de Cui-
dados e Prevenção às Drogas – SENAPRED. 
O credenciamento terá validade de 5 (cinco) 
anos e as comunidades devem requerer sua 
renovação nos 60 (sessenta) dias que ante-
cedem o prazo final de vigência.

As entidades beneficentes de assistência 
social, para terem direito à isenção do paga-
mento das contribuições de que tratam os 
artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, precisam cumprir alguns requisitos 
cumulativos, os quais se encontram listados 
no artigo 29 da Lei nº 12.101 de 27 de no-
vembro de 2009. Dentre eles, a escrituração 
contábil regular (inciso IV), ou seja, a enti-
dade deverá obedecer às normas contábeis 
aplicáveis ao Terceiro Setor, por exemplo, a 
ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lu-
cros.

Após o deferimento do pedido de creden-
ciamento, a entidade receberá do Ministério 
da Cidadania o Certificado de Credenciamen-
to das Comunidades Terapêuticas e Entida-
des de Prevenção, Apoio, Mútua Ajuda, Aten-
dimento Psicossocial e Ressocialização de 
Dependentes do Álcool e de outras Drogas e 
de seus Familiares.

Para mais informações, contatem sua as-
sessoria jurídica e o Ministério da Cidadania 
por meio do e-mail: cadastronacional.comu-
nidadesterapeuticas@cidadania.gov.br .

• Por Melina Barros Telles Jaguaribe

No entanto, não basta que esta documen-
tação seja regular, ela precisará ser segrega-
da. O artigo 12 do Decreto nº 8.242, de 23 
de maio de 2014, determina que a entidade 
deverá apresentar a demonstração do resul-
tado do exercício e notas explicativas, com 
receitas e despesas segregadas por área de 
atuação da entidade, se for o caso. Essas 
áreas podem ser Educação, Saúde e/ou As-
sistência Social. 

Caso a documentação contábil não esteja 
regular e segregada, há risco de indeferimen-
to do pedido de concessão ou renovação do 
CEBAS. A gestão da entidade deverá estar 
atenta aos requisitos acima e conferir, re-
gularmente, com sua assessoria contábil, o 
cumprimento dessas determinações legais.
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T R A B A -
L H I S T AO Tribunal Superior do Trabalho reafirma que 

sobre o aviso-prévio indenizado não incide a 

contribuição previdenciária.
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A Terceira Turma do Superior Tribunal do Tra-
balho, em recente decisão unânime, confirmou, ao 
julgar o ARR-10889-34.2017.5.03.0058, que o avi-
so-prévio indenizado não é base de cálculo para a 
contribuição previdenciária, por considerar que tal 
parcela não se destina a remunerar o trabalho pres-
tado. Assim, afastada a incidência da contribuição 
previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado de-
vido pela empregadora recorrente a um ex-empre-
gado já aposentado, que ajuizou reclamação traba-
lhista em 2017, após ter sido dispensado.

Ao deferir parte das parcelas pedidas pelo em-
pregado, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Formiga 
(MG) havia determinado expressamente o recolhi-
mento previdenciário sobre o aviso-prévio indeni-
zado. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

(MG) manteve a sentença. Entretanto, o relator do 
recurso de revista da empregadora, Ministro Alber-
to Bresciani, destacou que a Lei 9.528/1997 alte-
rou a Lei da Previdência Social (Lei 8.212/1991), ex-
cluiu o aviso-prévio indenizado do rol das parcelas 
que integram o salário de contribuição (artigo 28, 
parágrafo 9º) e também modificou esse conceito.

O inciso I do artigo 28 define como salário de 
contribuição a totalidade dos rendimentos pagos 
durante o mês “destinados a retribuir o trabalho”. 
O aviso prévio indenizado, portanto, não se enqua-
dra na definição, por não retribuir trabalho presta-

do. O Ministro lembrou ainda que uma instrução 
normativa da Secretaria da Receita Previdenciária 
(IN MPS/SRP 3/2005) dispõe expressamente que 
as importâncias recebidas a título de aviso-prévio 
indenizado não integram a base de cálculo para 
incidência de contribuição previdenciária (artigo 
72, inciso VI, alínea “f”). Espera-se, assim, a pacifi-
cação dessa antiga discussão e a diminuição de 
demandas trabalhistas neste sentido.

• Por Alexandre Leitão



S A Ú D E
Em recente julgado (10.05.2019), a Ter-

ceira Turma do STJ, em Recurso Especial 
(1.809.275 -SP), interposto por uma operado-
ra de planos de saúde, entendeu por manter 
em parte o julgado do TJ-SP, assim, determi-
nando que o plano de saúde não pode ser 
reajustado de forma abusiva  quando o clien-
te entra em um nova faixa etária de idade. 

O caso levado à Corte Superior pela ope-
radora de saúde, deu-se em virtude do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo ter entendido 
pela abusividade e excesso no percentual de 
70% aplicado pela AMIL quando o cliente en-
tra em uma nova faixa etária. 

Reajuste abusivo dos planos de saúde.

Entendeu o Tribunal Paulista que a va-
riação cumulada entre a sétima e a décima 
faixa não pode ser superior à variação cumu-
lada entre a primeira e a sétima. O Tribunal 
considerou abusivo o percentual e fez um 
novo cálculo, e diminuindo o reajuste aplica-
do a um cliente de 59 anos para o percentual 
de 29% do implementado anteriormente por 
meio de um simples cálculo aritmético. 

O Superior Tribunal de Justiça conside-
rou a abusividade do plano, contudo firmou 
entendimento no sentido de que, quando ve-
rificada a abusividade do reajuste, o cálculo 
deve ser obtido por meio de liquidação de 
sentença, pois há a necessidade de apurar 
o percentual adequado e razoável a fim de 
manter o equilíbrio contratual.

• Por Meire Marinho
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T R I -
B U -
TÁ -
R I O

Como é de conhecimento geral, as enti-
dades sem fins lucrativos de educação e 
assistência social, hoje, são cada vez mais 
imprescindíveis para que o Estado possa 
cumprir a sua missão fundamental de pro-
mover o bem comum, auxiliado pelos inte-
grantes da sociedade.

Assim, o art. 150, VI, ‘c’, da Constituição 
Federal estabelece a impossibilidade de ins-
tituir qualquer imposto sobre renda, patri-
mônio e serviços dessas instituições, como 
incentivo ao desenvolvimento das suas ativi-
dades estatutárias, condicionando a eficácia 
plena dessa imunidade ao preenchimento de 
requisitos estabelecidos em legislação infra-
constitucional, evidentemente o art. 14 do 
Código Tributário Nacional. 

Novos procedimentos para reconhecimento 

da imunidade tributária do ITCD nas doações realizadas 

à Instituição de Educação e Assistência Social no estado do Ceará.

Nessa esteira, o Estado do Ceará edi-
tou a Instrução Normativa SEFAZ/CE nº 
68/2018, dispondo sobre os procedimen-
tos administrativos a serem adotados pelo 
contribuinte quando há necessidade de 
comprovação da não incidência de Impos-
to sobre Transmissão Causa Mortis e Doa-
ção de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, 
nas doações realizadas às instituições de 
educação e assistência social.

Disciplina a normativa discriminada, em 
suma, que, para fins de comprovação dos 
requisitos legais ensejadores da benesse 
constitucional, o contribuinte deverá soli-
citar, junto à Célula de Execução Tributária 
(CEXAT) ou Núcleos de Atendimento e Mo-
nitoramento (NUAT) de sua circunscrição, 
a manifestação acerca da não incidência 
de ITCD. 

Na prática, o procedimento é indispensá-
vel para a liberação da guia de recolhimento 
de ITCD “zerada” e consequente levantamen-
to do montante doado junto às instituições 
financeiras.

• Por Elton Luís Andrade de Freitas
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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,


