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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

ERJ 

Lei Estadual 8.811 de 

11.05.2020, publicada em 

12.05.2020 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a 

dispor sobre a vedação da suspensão 

e/ou o cancelamento dos planos de 

saúde por falta de pagamento, durante 

a vigência do planto de contingência do 

novo coronavírus. 

 

Lei Estadual 8.812 de 

11.05.2020, publicada em 

12.05.2020 

 

Autoriza o Poder Executivo a negociar 

a manutenção do emprego com 

contrato de carteira assinada enquanto 

perdurar os efeitos do Decreto 46.973 

de 16.03.2020 que reconhece a 

situação de emergência na saúde 

pública do Estado do Rio de Janeiro em 

razão do contágio e adota medidas de 

enfrentamento da propagação 

decorrente do novo coronavírus. 

 

Lei Estadual 8.815 de 

11.05.2020, publicada em 

12.05.2020 

 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 

isenção de pedágio no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro, aos 

profissionais da área da saúde e 

segurança pública enquanto durar o 

plano de contingência do novo 

coronavírus. 

  

Lei Estadual 8.816 de 

11.05.2020, publicada em 

12.05.2020 

 

Autoriza o Poder Executivo a destinar 

recursos para mitigar impactos 

provocados por situações de 

emergência ou calamidade na 

subsistência de microempreendedores 

individuais (MEI), trabalhadores 

autônomos e trabalhadores informais.  

 

Lei Estadual 8.817 de 

11.05.2020, publicada em 

12.05.2020 

 

Dispõe sobre o protocolo de proteção e 

segurança a ser adotado pelas 

operadoras de transportes por 

aplicativo, no âmbito do plano de 

contingência do novo coronavírus.  

Notícia - Segurança 

Presente, Lei Seca e Barreira 

Fiscal fiscalizam pessoas, 

Os policiais militares e agentes civis 

que atuam nas operações Segurança 

Presente, Lei Seca e Barreira Fiscal  - 
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transportes e comércio, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

programas da Secretaria de Estado de 

Governo, Comunicação e Relações 

Institucionais - passarão a atuar na 

fiscalização do comércio, dos 

transportes e na circulação de 

pedestres nas ruas em todo o estado 

com objetivo de reforçar a importância 

do isolamento social para prevenir o 

contágio do novo coronavírus. 

 

Notícia - Estudo da Uerj 

mostra eficiência do 

isolamento social contra o 

novo coronavírus, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

Em busca de uma comprovação 

científica da importância do isolamento 

no combate à Covid-19, o engenheiro 

químico e professor do Instituto de 

Química da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (Uerj), Eduardo Lima, 

lançou mão de ferramentas da ciência 

de dados para acompanhar o 

comportamento do vírus em todo o 

Brasil. Desde março, ele faz 

levantamentos semanais sobre o 

avanço da doença, com base nas 

informações divulgadas pelo Ministério 

da Saúde, e demonstrou que o 

isolamento social é de fato uma forma 

eficiente de conter a propagação do 

vírus. 

 

TJRJ 

Notícia - TJRJ produz 

número recorde de decisões 

na semana de 4 a 10 de 

maio, disponibilizada em 

11.05.2020 

Do dia 4 (segunda-feira) a 10 de maio 

de 2020 (domingo), o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

bateu o recorde de decisões proferidas 

em uma semana com um total de 

47.088 (sendo 45.671 no primeiro grau 

e 1.417 no segundo grau), desde o 

início da adoção das medidas de 

prevenção ao coronavírus pelo Poder 

Judiciário fluminense a partir de 16 de 

março, tais como o Regime de 

Teletrabalho Externo Simplificado 

(RETE/home office). 

 

CONJUR 

Notícia - Dias Toffoli anula 

decisão que suspendia 

pagamento de impostos em 

São Paulo, disponibilizada 

em 11.05.2020 

A Prefeitura de São Paulo obteve nesta 

segunda-feira (11/5) uma vitória no 

Supremo Tribunal Federal ao conseguir 

anular uma decisão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo que havia 

determinado a suspensão da 
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exigibilidade do ISS e do IPTU pelo 

prazo de 60 dias, sem incidência de 

quaisquer penalidades, para um grupo 

econômico específico. 

 

Notícia - Juiz de BH manda 

bancos explicarem 

informações sobre 

prorrogação de dívidas, 

disponibilizada em 

11.05.2020 

 

A decisão acolhe pedido do Instituto de 

Defesa Coletiva (IDC), que ajuizou 

ação para pedir que a Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban) 

cumpra as medidas anunciadas para a 

prorrogação do pagamento de dívidas 

de clientes com os bancos durante a 

pandemia do coronavírus. 

Notícia - Enfermeiros do Rio 

que fazem parte do grupo de 

risco devem ser afastados, 

disponibilizada em 

11.05.2020 

A desembargadora Maria Helena 

Motta, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região (RJ), manteve 

decisão que ordenou à Fundação 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro que 

afaste, sem prejuízo salarial, os 

profissionais de enfermagem com mais 

de 60 de anos ou portadores de 

condições que os colocam no grupo de 

risco da Covid-19. 

 

Notícia - Juíza nega 

prorrogação de mandato de 

síndico durante epidemia de 

Covid-19, disponibilizada em 

11.05.2020 

 

A juíza Samira de Castro Lorena, da 1ª 

Vara Cível do Foro Regional do 

Jabaquara, negou pedido de um 

condomínio que buscava a prorrogação 

do mandato dos cargos de síndico, 

conselheiros e subsíndico enquanto 

durar a quarentena e as 

recomendações para se evitar 

aglomeração de pessoas. 

Notícia - MPF pede retirada 

do ar de vídeos em que 

pastor anuncia cura 'mágica' 

da Covid-19, disponibilizada 

em 11.05.2020 

O Ministério Público Federal fez chegar 

ao Google, dono da plataforma de 

vídeos Youtube, um ofício em que 

solicita que sejam retirados do ar 

vídeos em que o apóstolo Valdemiro 

Santiago de Oliveira, líder da Igreja 

Mundial do Poder de Deus, anuncia a 

venda de sementes de feijão que 

supostamente têm o poder de curar a 

Covid-19. 

 

Notícia - Suspender acordo 

trabalhista é o mesmo que 

chancelar descumprimento 

A desembargadora Sônia Aparecida 

Gindro, da Subseção 1 Especializada 

em Dissídios Individuais (SDI-1) do 

https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/bancos-publicar-informacoes-prorrogacao-dividas
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/bancos-publicar-informacoes-prorrogacao-dividas
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/bancos-publicar-informacoes-prorrogacao-dividas
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/bancos-publicar-informacoes-prorrogacao-dividas
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/enfermeiros-rio-integram-grupo-risco-afastados
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/enfermeiros-rio-integram-grupo-risco-afastados
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/enfermeiros-rio-integram-grupo-risco-afastados
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/juiza-nega-prorrogacao-mandato-sindico-durante-epidemia
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/juiza-nega-prorrogacao-mandato-sindico-durante-epidemia
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/juiza-nega-prorrogacao-mandato-sindico-durante-epidemia
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/juiza-nega-prorrogacao-mandato-sindico-durante-epidemia
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/mpf-retirada-ar-videos-cura-magica-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/mpf-retirada-ar-videos-cura-magica-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/mpf-retirada-ar-videos-cura-magica-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/mpf-retirada-ar-videos-cura-magica-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/coronavirus-nao-justifica-suspensao-acordo-trabalhista
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/coronavirus-nao-justifica-suspensao-acordo-trabalhista
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/coronavirus-nao-justifica-suspensao-acordo-trabalhista


 

 

de decisão, disponibilizada 

em 11.05.2020 

 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região, cassou decisão que permitia 

que a empresa Viação Miracatiba 

suspendesse o pagamento de dívida 

trabalhista. 

Notícia - Ministro Dias Toffoli 

anula suspensão de ICMS e 

ISS em São Luís e Aracaju, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

Na crise do coronavírus, não cabe ao 

Judiciário decidir quem deve ou não 

pagar impostos ou quais políticas 

públicas devem ser adotadas. Com 

esse entendimento, o presidente do 

Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, 

anulou decisões que haviam 

suspendido a cobrança de ICMS e ISS 

— em São Luís e Aracaju, 

respectivamente. 

 

Notícia - Estados enxergam 

violação de autonomia em 

pedido para fila única de UTI, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

 

Os 26 estados e o Distrito Federal se 

posicionaram contrariamente ao pedido 

feito pelo Psol ao Supremo para que o 

Sistema Único de Saúde passe a 

controlar os leitos privados de UTI no 

país. O objetivo da ação é criar uma fila 

única para acesso ao tratamento 

intensivo. 

Notícia - Juíza nega salvo-

conduto para que cidadãos 

transitem em praia da 

Paraíba, disponibilizada em 

12.05.2020 

 

Ainda que as praias sejam bens da 

União, o STF fixou entendimento de 

que estados, Distrito Federal e 

municípios podem disciplinar questões 

envolvendo a circulação de pessoas 

com fins de conter o avanço do novo 

coronavírus. 

Notícia - Devido à crise, 

Justiça proíbe banco de 

apreender veículo por 

inadimplência, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

Como a crise econômica causada pelas 

medidas de contenção do coronavírus 

afetou as atividades da empresa ALM 

Automação, o Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cejusc) de 

Santa Rita do Sapucaí concedeu 

liminar para impedir o Banco Honda de 

promover busca e apreensão de um 

veículo financiado pela companhia. 

 

Notícia - Receita prorroga 

vencimento de mensalidades 

de parcelas de tributos, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

A Portaria do Ministério da Economia 

201/2020, publicada na edição desta 

terça-feira (11/5) do Diário Oficial da 

União, prorroga, devido à epidemia do 

novo coronavírus, os prazos de 

vencimento das mensalidades de 

programas de parcelamento de tributos 
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administrados pela Secretaria Especial 

da Receita Federal e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional. 

 

Notícia - Auxílio emergencial 

da Covid-19 pode ser 

penhorado para quitar 

pensão alimentícia, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

 

Um juiz de Santa Catarina determinou 

a penhora de 30% de cada parcela do 

auxílio emergencial de um homem para 

o pagamento de pensão alimentícia. 

Notícia - Concessionárias 

contestam lei que proíbe 

corte de água e esgoto até 

dezembro, disponibilizada 

em 12.05.2020 

A Associação Brasileira das 

Concessionárias Privadas de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto (Abcon) 

ajuizou no Supremo Tribunal Federal 

ação direta de inconstitucionalidade 

contra dispositivos da Lei Estadual 

17.933/2020 de Santa Catarina que 

proíbem o corte dos serviços de água e 

esgoto até 31 de dezembro, em razão 

da epidemia de Covid-19. 

 

Notícia - Por Covid-19, 

desembargador do TJ-SP 

autoriza suspensão de obra 

em escola, disponibilizada 

em 12.05.2020 

Por considerar relevantes os 

fundamentos lançados na minuta 

recursal e levando em consideração 

que a decisão agravada, tal como 

deferida, poderá causar lesão grave e 

de difícil reparação, o desembargador 

Reinaldo Miluzzi, da 6ª Câmara de 

Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, concedeu liminar para 

suspender as obras em uma escola 

municipal de Ribeirão Preto. 

 

Migalhas 

Notícia - Hospitais e centros 

radiológicos não poderão 

adiar pagamento de tributos, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

 

Magistrado do DF destacou que 

eventual influência das medidas 

restritivas adotadas pelo Poder Público 

para conter o coronavírus foi 

meramente indireta. 

Notícia - Justiça do DF 

concede redução de 50% no 

aluguel de restaurante 

A decisão é válida para os meses de 

abril e maio e será reavaliada 

periodicamente. 
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italiano, disponibilizada em 

12.05.2020 

 

Notícia - TJ/SP autoriza 

monitoramento de celular de 

cidadã durante pandemia no 

Estado, disponibilizada em 

12.05.2020 

 

Desembargador Beretta da Silveira 

concluiu que a preocupação do 

governo é tomar medidas adequadas 

para o enfrentamento do coronavírus. 

Notícia - Juiz nega extensão 

de prazo para avaliação de 

provas devido à pandemia e 

aplica preclusão, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

 

O juiz de Direito Júlio César Lerias 

Ribeiro, da 2ª vara Criminal do 

Paranoá/DF, considerou que a 

pandemia não era motivo para 

extensão de prazo para novas provas e 

aplicou preclusão. 

TST 

Notícia - Lives do Mês do 

Trabalho: presidente do 

TST/CSJT falará sobre 

Justiça do Trabalho e 

pandemia nesta quarta-feira 

(13), publicada em 12.05.20 

A presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho e do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho, ministra Maria 

Cristina Peduzzi, participa nesta quarta-

feira (13), a partir das 15h, de uma 

transmissão ao vivo (live) no canal do 

TST no YouTube e no Instagram. O 

tema central da live é o papel da 

Justiça do Trabalho durante a 

pandemia da Covid-19. 

A transmissão será dividida em quatro 

blocos. Nos quatro primeiros, a ministra 

bordará os diversos aspectos relativos 

ao assunto principal, como os impactos 

da crise decorrente do coronavírus na 

vida de empregados e empregadores, a 

contribuição da Justiça do Trabalho 

para a superação desse momento, a 

atuação e a produtividade das Varas e 

dos Tribunais do Trabalho, mesmo com 

a suspensão das atividades 

presenciais, e a contribuição da 

tecnologia para a continuidade dos 

trabalhos. 

 

TRT 1ª 

Região 

Notícia - TRT/RJ disponibiliza 

manual sobre plataforma 

Cisco Webex para 

advogados, publicada em 

12.05.20 

A Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (STI) do 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região (TRT/RJ) elaborou o Manual 

Cisco Webex para advogados, com o 

objetivo de auxiliá-los a participarem de 
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audiências e sessões 

telepresenciais que utilizam 

a Plataforma Emergencial de 

Videoconferência (Cisco Webex 

Meetings), instituída e disponibilizada 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). 

De acordo com o manual, existem três 

maneiras de participar das 

videoconferências: 1) baixando o 

aplicativo no desktop (computador); 2) 

por meio do navegador de internet; 3) 

ou pelo celular. 

Para terem acesso às salas virtuais de 

audiências, os advogados recebem um 

convite, com um link, enviado por e-

mail. É necessário que o endereço 

eletrônico esteja atualizado no sistema 

PJe para que os advogados possam 

receber os links enviados pelas 

unidades judiciárias do TRT/RJ. Após 

entrar no e-mail, é necessário clicar no 

item “Acessar reunião”. 

 

MPT 

Notícia - CSN Mineração tem 

três dias para adequar 

transporte de trabalhadores e 

conter aglomerações nos 

locais de baldeio, publicada 

em 12.05.20 

 

Liminar obtida pelo MPT em ação civil 

pública reúne medidas para prevenir a 

Covid-19 

Notícia - Informativo em seis 

idiomas orienta mulheres 

migrantes e refugiadas no 

combate à violência 

doméstica durante a 

pandemia, publicada em 

12.05.20 

 

Material foi idealizado por diversas 

instituições e contou com o apoio do 

Ministério Público do Trabalho no 

Paraná (MPT-PR) 

MPRJ 

Notícia - MPRJ emite 

recomendação para que 

municípios do norte 

fluminense apresentem 

argumentos técnicos para 

justificar as barreiras 

sanitárias, publicada em 

12.05.20 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª 

Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Campos dos 

Goytacazes, emitiu nesta sexta-feira 

(08/05), recomendação aos Municípios 

de Campos, São Fidélis, São Francisco 

de Itabapoana e São João da Barra 
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para que comprovem, com 

embasamento técnico e informações 

estratégicas em saúde, a adequada 

motivação para justificar a adoção de 

barreiras sanitárias como medida para 

a redução dos impactos à mobilidade 

urbana em razão de um cenário de 

restrição de circulação, como forma de 

combater a propagação do novo 

coronavírus (Covid-19). 

 

Notícia - MPRJ obtém 

resposta positiva à 

recomendação para que o 

Município de Mangaratiba 

não flexibilize isolamento 

social até que decreto 

estadual assim determine, 

publicada em 12.05.20 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), por meio da Força 

Tarefa de Atuação Integrada na 

Fiscalização das Ações Estaduais e 

Municipais de Enfrentamento à COVID-

19 (FTCOVID-19/MPRJ) e da 3ª 

Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Angra dos Reis, 

emitiu, nesta segunda-feira (11/05), 

Recomendação ao Município de 

Mangaratiba para que não flexibilize as 

regras de isolamento social impostas 

na cidade enquanto não houver decreto 

estadual ou outro ato normativo que 

discipline as ações restritivas em 

âmbito estadual, flexibilizando as 

medidas vigentes. Em ofício 

encaminhado ao MPRJ, o prefeito do 

município, Alan Campos da Costa, 

confirmou que irá seguir a 

Recomendação. De acordo com a Nota 

Técnica SGAIS/SES-RJ nº 21, o 

isolamento social é a principal 

estratégia de combate à pandemia do 

novo coronavírus, tendo importante 

papel para a redução da transmissão 

comunitária. 

 

Notícia - MPRJ completa um 

mês da criação da Força-

Tarefa que atua na 

fiscalização do poder público 

durante a pandemia, 

publicada em 12.05.20 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ) completou, nesta 

sexta-feira (08/05), um mês da criação 

da Força-Tarefa de Atuação Integrada 

na Fiscalização das Ações Estaduais e 

Municipais de Enfrentamento à Covid-

19 (FTCOVID-19/MPRJ). Instituída em 

face da grave crise de saúde mundial 

causada pela pandemia do novo 

coronavírus, a FTCOVID-19/MPRJ 

ajuizou oito ações civis públicas, 
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instaurou 32 procedimentos e expediu 

45 recomendações aos gestores 

públicos, no esforço para evitar a 

propagação do vírus e exigir 

transparência dos governos na 

aplicação dos recursos públicos. 

 

Notícia - MPRJ recomenda 

ao Município de Teresópolis 

que adote medidas em 

relação a idosos e pessoas 

com deficiência com suspeita 

ou diagnóstico de Covid-19 

que não necessitem de 

internação, publicada em 

12.05.20 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª 

Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Teresópolis, 

expediu, na quinta (07/05), 

Recomendação ao prefeito de 

Teresópolis para adoção de medidas 

administrativas para disponibilização de 

estabelecimento público ou privado 

para alojamento de idosos e pessoas 

com deficiência (abrigadas) com 

suspeita ou contaminação pelo novo 

coronavírus, que não necessitem de 

internação médica.  

No documento, o promotor de Justiça 

requer, no prazo de cinco dias, a 

apresentação de comprovação da 

adoção de providências e ações 

concretas. Pede ainda que, mesmo que 

seja necessário maior prazo para a 

conclusão da ação, o gestor municipal 

aponte, no prazo de 72 horas, se 

pretende cumprir esse ponto específico 

da Recomendação expedida. 

 

Notícia - MPRJ instaura 

procedimento para apurar 

eventual contingenciamento 

no orçamento da Saúde em 

Duque de Caxias, publicada 

em 12.05.20 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª 

Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva da Saúde da Região 

Metropolitana I, instaurou, no dia 30 de 

abril, procedimento administrativo para 

apurar eventual contingenciamento no 

orçamento da Saúde realizado pelo 

Município de Duque de Caxias para 

pagamento de recursos humanos. O 

procedimento foi instaurado em razão 

dos constantes atrasos no pagamento 

dos servidores efetivos, durante os 

anos de 2017, 2018 e 2019. 
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Notícia - MPRJ Recomenda 

que hospitais de Barra 

Mansa, Pinheiral e Volta 

Redonda garantam, de forma 

segura, a gestantes e 

parturientes direito a 

acompanhantes, publicada 

em 12.05.20 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª 

Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo Volta Redonda, 

expediu, nesta terça-feira (12/05), 

Recomendação aos hospitais e 

maternidades públicos e privados dos 

municípios de Barra Mansa, Pinheiral e 

Volta Redonda, para cumprimento das 

normas de Direitos Humanos e dos 

direitos à saúde da mulher, 

constitucionais e infraconstitucionais, 

durante a pandemia de Covid-19. 

Fazem parte do documento as 

seguintes recomendações: que seja 

garantido a todas as gestantes e 

parturientes o direito ao acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e 

pós-parto, independentemente de 

justificação prévia pelo profissional 

médico, conforme determinação legal; 

bem como fornecidos equipamentos de 

proteção individual (EPIs) aos 

acompanhantes, seguindo as 

normativas técnicas de saúde, bem 

como informações para seu uso. 

 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

Notícia - Prefeitura 

disponibiliza ferramenta 

online para quem precisa dar 

entrada em serviços 

referentes a multas, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

A Prefeitura do Rio, por meio da 

Secretaria Municipal de Transportes, 

oferece a partir de hoje, 11/05, recursos 

de multas de trânsito pelo Carioca 

Digital. A ferramenta online foi 

disponibilizada por conta da suspensão 

do funcionamento dos postos de 

atendimento da SMTR, a fim de evitar 

aglomerações. A medida integra as 

ações para reforçar o isolamento social 

e combater a pandemia do coronavírus 

na cidade. Os postos do Leblon, 

Engenho Novo, Ilha do Governador, 

Riachuelo, Irajá, Praça Seca, Bangu, 

Campo Grande e Botafogo 

permanecerão fechados enquanto 

perdurar o estado de calamidade na 

cidade, assim como os demais pontos 

onde há setor de Protocolo da 

secretaria. 
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RESOLUÇÃO “N” SMS 

N°4397 DE 11 DE MAIO DE 

2020, publicada no D.O em 

12.05.2020 

Regulamenta, em caráter temporário e 

excepcional, a realização de testes 

rápidos – ensaios 

imunocromatográficos, para a pesquisa 

de anticorpos ou antígeno do novo 

Coronavírus na forma que menciona. 

“Art. 1º Esta Resolução regulamenta, 

em caráter temporário e excepcional, a 

realização de testes rápidos - ensaios 

imunocromatográficos para a pesquisa 

de anticorpos ou antígeno do novo 

Coronavírus, sem a finalidade de 

diagnóstico confirmatório - por 

farmácias, drogarias, consultórios 

médicos e farmacêuticos, clínicas 

médicas e de imunização, laboratórios 

de análises clínicas e postos de coleta, 

desde que previamente licenciados 

junto à Subsecretaria de Vigilância, 

Fiscalização Sanitária e Controle de 

Zoonoses - S/SUBVISA.” 

 

RESOLUÇÃO Nº 3287 DE 

11 DE MAIO DE 2020, 

publicada no D.O em 

12.05.2020 

Dispõe sobre prorrogação do prazo 

estabelecido na Resolução SMTR nº 

3.266, de 06 de abril de 2020 e 

prorrogado pelas Resoluções SMTR nº 

3.271, de 16 de abril de 2020 e nº 

3.282, de 04 de maio de 2020, 

referentes à suspensão da concessão 

de gratuidades nos serviços de 

transporte público de passageiros do 

município do Rio de Janeiro, e dá 

outras providências. 

 

 

Aviso legal - Este trabalho não reflete a nossa opinião. Foi desenvolvido para fins de informação e compartilhamento 

com a equipe interna. 

Está sendo disponibilizado ao público em geral, igualmente com propósito informativo, inexistindo qualquer 

responsabilidade sobre o conteúdo - coletado na rede mundial de computadores -, assim como ao uso que será dado ao 

mesmo. 

Cristiano de Loureiro Faria Mori 

Danielle Dutra Soares 

Luciana de Abreu Miranda 

Advogados 

Malka Y Negri Advogados 
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