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STJ 

Pandemia é tema de 
edição especial da 
Pesquisa Pronta,  
disponibilizada em 
20.07.20 

A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

lançou uma edição especial da Pesquisa Pronta, com 

entendimentos da corte relacionados à pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19). 

Casos notórios Essa edição tem um critério de pesquisa que 

possibilita o resgate de todos os acórdãos do STJ sobre questões 

diversas envolvendo a pandemia da Covid-19. Nos casos notórios, o 

usuário encontrará entendimentos sobre a possibilidade de 

suspensão da exigibilidade de multa por descumprimento de 

obrigação própria do poder familiar; suspensão de prisão civil por 

inadimplemento de dívida alimentar; e a discussão sobre substituição 

da prisão preventiva por domiciliar, segundo a Recomendação 

62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Pesquisa Pronta 

destacou os processos Recurso Especial 1.780.008, relatado pela 

ministra Nancy Andrighi; Recurso em Habeas Corpus 127.112, de 

relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca; e Habeas Corpus 

580.261, relatado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 

 

CÂMARA 

DOS 

DEPUTADOS 

Comissão discute 
realização de testes para 
Covid-19 por planos de 
saúde, disponibilizada em 
20.07.20 
 
 

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha 

ações de combate ao novo coronavírus discute nesta terça-feira (21) 

a cobertura de exames sorológicos por planos de saúde. 

Em maio, especialistas ouvidos pela comissão foram unânimes em 

defender a testagem em massa da população como estratégia de 

combate à pandemia de Covid-19. Eles alertaram, porém, sobre a 

possibilidade de falso negativo dos chamados testes rápidos. 

Os testes moleculares (ou RT-PCR), feitos a partir da coleta de 

mucosa do nariz e da garganta, permitem a detecção do vírus já nos 

primeiros dias da doença. Já os testes rápidos (ou sorológicos), 

feitos a partir da coleta de sangue, detectam anticorpos - ou seja, se 

a pessoa já teve contato com o vírus -, mas apenas cerca de dez 

dias após o contato. 

No fim do mês passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) incluiu o teste sorológico na lista de coberturas obrigatórias 

dos planos de saúde. No entanto, uma decisão judicial suspendeu a 

decisão da agência. 

O debate desta terça será realizado por videoconferência, a partir 

das 10 horas. 

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre 

outros: 

- o diretor-presidente-substituto da ANS, Rogério Scarabel Barbosa; 

- o gerente-geral de Regulação Assistencial da agência, Teófilo José 

Machado Rodrigues; e 

- a diretora-executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec), Teresa Liporace. 

Confira a lista completa de convidados 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

Projeto proíbe demissão 
de trabalhadores pela 
administração pública 
durante a pandemia, 
disponibilizada em 
20.07.20 
 
 

O Projeto de Lei 3840/20 veda a demissão de trabalhadores que 

prestem serviços à administração pública de forma direta ou indireta 

durante a calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. 

O texto em análise na Câmara garante ainda a irredutibilidade da 

remuneração desses trabalhadores, mesmo quando tiverem redução 

de jornada. 
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Autor da proposta, o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) alerta 

que a taxa de desemprego - hoje estimada em 12,9% da população - 

pode chegar a 19%. “Por meio da vedação à demissão desses 

trabalhadores, espera-se criar um impacto positivo, especialmente 

nos municípios pequenos, onde a prefeitura é responsável por parte 

considerável da massa ocupada”, afirma. 

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

MPRJ 

MPRJ e Defensoria 
obtêm decisão que 
impede o Estado de 
transferir pacientes do 
Hospital de Campanha do 
Maracanã, disponibilizada 
em 18.07.20 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio 

das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, 

e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), 

obtiveram nesta sexta-feira (17/07), junto à 14ª Vara de Fazenda 

Pública da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ), 

decisão favorável à petição protocolada para que o Estado do Rio 

mantenha os pacientes que estão sendo assistidos no Hospital de 

Campanha do Maracanã, assim como não suspenda a admissão de 

pessoas infectadas com o novo coronavírus (Covid-19), na unidade. 

O pedido foi feito pois as duas instituições tomaram conhecimento, 

através de meios de comunicação, de que a unidade seria fechada e 

todos os pacientes transferidos pera outros locais, sem levar em 

consideração o quadro geral de saúde dos doentes - leia aqui a 

matéria sobre o pedido feito pelo MPRJ e a Defensoria. A justificativa 

do Estado para as medidas seria o término do contrato com a 

Organização Social IABAS. 

Em sua decisão, a juíza Aline Maria Gomes Massoni da Costa, 

destaca que no agravo de instrumento nº 0032047-

27.2020.8.19.000, o TJ-RJ já havia determinado, em tutela recursal, 

a efetiva operação dos leitos para doentes da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) nos hospitais de campanha. “Ao que parece, a 

transferência de pacientes e o possível fechamento da unidade 

ocorreu não em virtude da desnecessidade dos leitos, mas em razão 

do vencimento do ajuste com a respectiva OS que a 

operacionalizava. Se há decisão prolatada, em Segunda Instância, 

determinando a operacionalização de tais leitos, não incumbe ao 

Ente Federado dificultar o seu funcionamento ou mesmo fechá-lo, 

em razão de sua desorganização”, diz o despacho da magistrada. 

Em seus argumentos, o MPRJ e a Defensoria ressaltaram que a 

transferência poderia trazer risco grave e irreversível à vida dos 

pacientes internados, sobretudo em leitos de terapia intensiva. 

“Certamente a transferência açodada dos pacientes importará em 

inúmeros obstáculos de logísticas, e exigirá, num momento de 

enorme escassez de recursos, leitos disponíveis, ambulâncias 

qualificadas e higienizadas para cada uso e equipes médicas para 

acompanhar cada um dos traslados”, diz a petição, que observa que 

a simples alegação de vencimento do contrato com a organização 

social apenas comprova a desorganização estatal. 

Veja aqui a decisão judicial 

 

ERJ 

Lei Estadual 8.940 de 

17.07.2020, publicada em 

20.07.2020. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de um portal de serviço 
eletrônico para recebimento da documentação necessária para a 
concessão e gozo de licenças ou afastamentos dos servidores 
públicos civis e militares do Estado do Rio de Janeiro durante o 
plano de contingência à contenção do vírus Covid-19. 

Decreto Estadual 47.173 

de 17.07.2020, publicado 

em 20.07.2020. 

Dispõe sobre a suspensão por 120 dias das consignações em folha 
dos pagamentos dos empréstimos contratados junto às instituições 
financeiras em virtude da situação de emergência de saúde pública 
estabelecida pelo Decreto nº 46.984 de 20.03.2020. 
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CNJ 

Covid-19: Juiz afasta 

carência para 

atendimento emergencial 

por planos de saúde, 

disponibilizada em 

20.07.2020 

O juiz titular da 15a Vara Cível de Brasília (DF) julgou procedente o 
pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal e determinou que 
os planos de saúde Amil Assistência Médica Internacional S/A, 
Bradesco Saúde S/A, Central Nacional Unimed – Cooperativa 
Central, Geap Autogestão em Saúde, Saúde Sim Ltda e Unimed 
Centro-Oeste e Tocantins prestem atendimento de urgência ou 
emergência aos beneficiários, cujos contratos tenham sido 
celebrados até 2 de abril de 2020, sem exigência de carência, em 
especial os pacientes suspeitos de contágio, com sintomas graves 
ou com resultados positivos para a Covid-19. 
Caso as empresas não prestem o atendimento emergencial em 24 
horas, estão sujeitas a multa de R$ 10 mil por ato de 
descumprimento da obrigação. O magistrado também determinou 
que as empresas estabeleçam canais de atendimento prioritário para 
os órgãos do Sistema de Justiça, via e-mail, telefone e WhatsApp, 
especialmente para Defensoria Pública, Ministério Público e 
Procuradorias, a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a 
solução de casos individuais. 

CONJUR 

Medida Provisória 927 

perde a validade neste 

fim de semana — veja o 

que muda, disponibilizada 

em 19.07.2020 

Editada pelo presidente Jair Bolsonaro em março deste ano, a 
Medida Provisória 927 perde a validade neste domingo (19/7). A 
norma alterou as regras trabalhistas para o enfrentamento do 
período de calamidade pública imposto pelo avanço da Covid-19 no 
país. 
Antes mesmo da edição da MP 927, as propostas apresentadas pelo 
Ministério da Economia dividiram advogados ouvidos pela ConJur. O 
texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro também gerou 
controvérsias entre parlamentares e entidades de classe, que 
entraram com uma série de ações diretas de inconstitucionalidade no 
Supremo Tribunal Federal. A corte suspendeu dois artigos da 
medida provisória. 
Também não houve consenso sobre a MP 927 no Senado. O 
presidente da casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu retirar a MP 
da pauta de votação após consultar lideranças partidárias. Os 
senadores apresentaram mais de mil emendas ao texto, que já havia 
passado por alterações na Câmara dos Deputados. 

Por coronavírus, 

Defensoria pede 

liberdade ou domiciliar 

para presos de risco, 

disponibilizada em 

18.07.2020 

A Defensoria Pública da União impetrou Habeas Corpus coletivo no 
Supremo Tribunal Federal pedindo a libertação ou concessão de 
prisão domiciliar a presos que compõem o grupo de risco da Covid-
19 no país, que praticaram crimes sem violência e estejam detidos 
em estabelecimentos superlotados. 
O pedido, assinado pelos defensores públicos federais Gustavo 
Almeida Ribeiro e Gustavo Zortéa da Silva, aponta a condição 
extremamente precária dos presídios brasileiros, que acumulam 
problemas como falta grave de higiene e doenças diversas, entre 
outros. 

Pandemia inspira 

advogados dos EUA a 

criar escritórios virtuais, 

disponibilizada em 

18.07.2020. 

A necessidade de trabalhar remotamente, por causa da pandemia de 
Covid-19, está forçando uma legião de advogados a experimentar as 
vantagens e desvantagens de trabalhar de casa. E a convencer 
alguns de que é possível – e provavelmente conveniente – operar 
um escritório virtual. 
Isso está rendendo trabalho para Marcia Wasserman, fundadora e 
presidente da Comprehensive Management Solutions, firma que 
presta consultoria a escritórios de pequeno e médio porte (e a 
butiques) sobre a operação de escritórios virtuais. 

Migalhas 

Shopping poderá ter 

energia cortada por 

inadimplência durante 

pandemia, disponibilizada 

em 20.07.2020. 

Concessionária poderá cortar energia elétrica de shopping center por 
inadimplência. O estabelecimento pedia a suspensão da ordem de 
interrupção do serviço por conta da pandemia. Decisão é do juiz de 
Direito Marco Antonio Barbosa de Freitas, da 16ª vara Cível de SP. 
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Seara do interior de RS 

deve afastar todos os 

funcionários por risco de 

covid-19, disponibilizada 

em 20.07.2020. 

O desembargador Federal do Trabalho Marcelo Jose Ferlin 
D'ambroso, do TRT da 4ª região, determinou o imediato 
afastamento, sem prejuízo de remuneração, de todos os 
trabalhadores da empresa Seara no município de Três Passos/RS 
devido a riscos de contaminação por covid-19. 
Conforme a decisão, os funcionários devem ser afastando por 14 
dias sendo que, a partir do 10º dia, sejam testados para verificar 
quantos empregados estão contaminados pelo vírus. 

Funcionária que está na 

Índia não precisa retornar 

ao Brasil durante fase 

crítica de pandemia, 

disponibilizada em 

18.07.2020 

O desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran, do TRT da 10ª 
Região, concedeu liminar em mandado de segurança para garantir a 
uma empregada da Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, que está na Índia, a prorrogação por seis meses de 
sua licença para que ela não precise voltar agora ao Brasil. 
De acordo com o desembargador, se for obrigada a retornar da Índia 
para o Brasil – países que registram quantidade elevada de óbitos – 
durante a fase crítica da pandemia de covid-19, a funcionária correrá 
risco. 

Prefeitura do 

Rio de Janeiro 

RESOLUÇÃO SMS N° 
4.424 DE 03 DE JUNHO 
DE 2020, publicada no 
D.O em 20.07.2020 

Estabelece medidas de prevenção específicas para o funcionamento 
dos estabelecimentos e atividades que menciona e medidas 
necessárias à obtenção, utilização e suspensão de uso do Selo de 
Conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-19 

 

 

 

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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