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Lei Estadual 8.968 de 

05.08.2020, publicada em 

06.08.2020. 

Autoriza o Poder Executivo a implementar a utilização de 

termômetros digitais com sensor Infravermelho, sem contato, nos 

hospitais da rede pública estadual, em terminais rodoviários, 

hidroviários, metroviários, ferroviários, heliportos e aeroportos além 

de estabelecer que as concessionárias de serviços públicos de 

transporte implementem também o uso, durante o período de surto 

de Coronavírus - COVID-19. 

Decreto Estadual 47.199 

de 04.08.2020, publicado 

em 06.08.2020. 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo 

coronavírus (covid-19), em decorrência da situação de emergência 

em saúde, e dá outras providências. 

Governo autoriza 

retomada das atividades 

práticas nos cursos da 

área de saúde em 

universidades, 

disponibilizada em 

06.08.2020. 

Em decreto publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (06/08), o 

governador Wilson Witzel autorizou a retomada de atividades 

práticas nos cursos da área de saúde em instituições privadas de 

ensino superior, como Medicina, Enfermagem, Farmácia, 

Odontologia e Fisioterapia. Fica a critério de cada universidade, de 

acordo com seu plano de retorno, o fornecimento dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs) aos alunos, bem como 

a orientação para seu uso adequado. O decreto também prorroga, 

até o dia 20 de agosto, algumas medidas restritivas de prevenção e 

enfrentamento à propagação do novo coronavírus no Estado do 

Rio. 

Para elaborar as novas medidas, o Governo do Estado se baseou 

no Pacto Covid, que fundamenta a adoção de ações em relação à 

flexibilização ou restrição de atividades econômicas e sociais. 

Atualmente, as regiões Metropolitana I, Metropolitana II, Médio 

Paraíba, Centro Sul e Norte estão na bandeira de cor amarela, 

equivalente ao nível de risco baixo. O restante do estado está na 

bandeira laranja, de risco moderado. A nota técnica é emitida 

quinzenalmente, com atualização e detalhamento dos indicadores 

do painel, no Diário Oficial do Estado. 

Central de Recursos volta 

a atender na sede do 

Detran, disponibilizada em 

06.08.2020. 

A Central de Recursos do Detran. RJ retomou os serviços na sede 

do departamento. No setor será possível ter acesso a 

procedimentos que não podem ser realizados online, como a 

segunda via de auto de infração, do aviso de recebimento das 

infrações, das notificações expedidas e do teste de alcoolemia feito 

por etilômetro. Recursos de multas e de processos de suspensão 

ou cassação que estejam dentro do prazo continuam disponíveis 

apenas pelo site oficial do órgão 

(www.detran.rj.gov.br<http://www.detran.rj.gov.br/>). 
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CONJUR 

Ação nos EUA alega que 

uso de máscaras viola lei 

que proíbe "esconder 

identidade", 

disponibilizada em 

06.08.2020. 

Os republicanos dos Estados Unidos vêm lutando em várias 

frentes, incluindo na Justiça, contra ordens que obrigam a 

população a usar máscaras em lugares públicos, a manter distância 

física entre pessoas, a lavar as mãos e a manter diversos 

estabelecimentos fechados, por causa da pandemia de 

coronavírus. 

Argumentam que tais ordens governamentais violam os direitos 

civis dos cidadãos e que só se aplicam em regimes totalitários. São 

alegações que não têm convencido juízes, de uma maneira geral, a 

não ser em uma ou outra jurisdição, porque os governos têm o 

dever de proteger a saúde pública. 

TJ-BA determina que 

plano de saúde cubra 

custos de exame de 

Covid-19, disponibilizado 

em 06.08.2020. 

O bem maior de todo cidadão é o direito à vida, amparado 

constitucionalmente, não podendo ser excluído pelo simples fato 

dele não fazer parte da categoria de servidores relacionados às 

atividades consideradas essenciais nesse momento. 

Com base nesse entendimento, a desembargadora Silvia Carneiro 

Santos Zarif, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, 

deferiu liminar para que a Planserv — plano de saúde de 

autogestão dos servidores públicos do Estado da Bahia — custeie 

exames de sorologia para Covid-19, independente da cobertura 

obrigatória em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde) e a 

despeito da decisão da Justiça Federal que derrubou a 

obrigatoriedade para planos de saúde. 

Associação Nacional de 

Desembargadores 

questiona teletrabalho do 

TJ-RJ, disponibilizada em 

06.08.2020. 

A Associação Nacional de Desembargadores apresentou nesta 

terça-feira (4/8) representação de inconstitucionalidade no Tribunal 

de Justiça fluminense contra a Lei estadual 8.939/2020, que regula 

o regime de teletrabalho do Judiciário do Rio de Janeiro durante a 

epidemia de Covid-19. 

A entidade afirma que a lei interfere na organização do Judiciário, 

aumentando os gastos deste órgão. Portanto, só poderia ter sido 

proposta pelo Judiciário, e não pelo Legislativo. Caso contrário, 

haverá violação ao princípio da separação dos Poderes. 

Migalhas 

Advogado consegue 

autorização para sacar 

FGTS devido à pandemia, 

disponibilizada em 

06.08.2020. 

Em decorrência do estado de calamidade pública e da crise 

econômica desencadeada pela pandemia, a juíza do Trabalho 

Patricia Therezinha de Toledo, da 82ª vara do Trabalho de São 

Paulo, autorizou o levantamento do saldo contido em conta 

vinculada do FGTS de um advogado. 

Juiz determina sequestro 

de valores de operadora 

de saúde que não atendeu 

gestante devido à 

pandemia, disponibilizada 

em 06.08.2020. 

O juiz de Direito Juliano Rodrigues Valentim, da 3ª vara Cível de 

Campo Grande/MS, concedeu em favor de uma beneficiária de 

plano de saúde tutela de urgência satisfativa para obrigar a 

operadora e a administradora de benefícios a prestar assistência de 

saúde à autora, com cobertura de todos os serviços e 

procedimentos de pré-natal, parto e puerpério, bem como os 

prescritos pelo profissional da saúde, sob pena de multa diária de 

R$ 3.000,00. Determinou, ainda, que as rés se abstivessem de 

efetuar a rescisão contratual. 

Em virtude do descumprimento da decisão, e considerando a 

urgência da situação, o juízo, como medida assecuratória, ordenou 

o sequestro de R$ 20.000,00 da conta-corrente do convênio (que 

restou exitoso) destinado a ressarcir à autora dos valores que 

necessitou desembolsar com consultas e exames obstétricos, bem 

https://www.conjur.com.br/2020-ago-06/acao-eua-alega-uso-mascaras-viola-lei
https://www.conjur.com.br/2020-ago-06/acao-eua-alega-uso-mascaras-viola-lei
https://www.conjur.com.br/2020-ago-06/acao-eua-alega-uso-mascaras-viola-lei
https://www.conjur.com.br/2020-ago-06/acao-eua-alega-uso-mascaras-viola-lei
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/tj-ba-determina-plano-saude-cubra-custos-exame-covid
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/tj-ba-determina-plano-saude-cubra-custos-exame-covid
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/tj-ba-determina-plano-saude-cubra-custos-exame-covid
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/tj-ba-determina-plano-saude-cubra-custos-exame-covid
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/associacao-nacional-desembargadores-questiona-teletrabalho-tj-rj
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/associacao-nacional-desembargadores-questiona-teletrabalho-tj-rj
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/associacao-nacional-desembargadores-questiona-teletrabalho-tj-rj
https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/associacao-nacional-desembargadores-questiona-teletrabalho-tj-rj
https://www.migalhas.com.br/quentes/331730/advogado-consegue-autorizacao-para-sacar-fgts-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/331730/advogado-consegue-autorizacao-para-sacar-fgts-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/331730/advogado-consegue-autorizacao-para-sacar-fgts-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/331706/juiz-determina-sequestro-de-valores-de-operadora-de-saude-que-nao-atendeu-gestante-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/331706/juiz-determina-sequestro-de-valores-de-operadora-de-saude-que-nao-atendeu-gestante-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/331706/juiz-determina-sequestro-de-valores-de-operadora-de-saude-que-nao-atendeu-gestante-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/331706/juiz-determina-sequestro-de-valores-de-operadora-de-saude-que-nao-atendeu-gestante-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/331706/juiz-determina-sequestro-de-valores-de-operadora-de-saude-que-nao-atendeu-gestante-devido-a-pandemia


 

 

como para satisfazer as despesas com as demais consultas e os 

custos do parto e puerpério. 

Simples Nacional: 

Publicada lei de 

negociação de dívidas das 

microempresas, 

disponibilizado 

06.08.2020. 

Foi publicada no DOU desta quinta-feira, 6, a lei 
complementar 174/20 que autoriza a extinção de créditos tributários 
apurados na forma do Simples Nacional - Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mediante 
celebração de transação resolutiva de litígio. 
A norma também prorroga o prazo para enquadramento no Simples 
Nacional em todo o território brasileiro, no ano de 2020, para 
microempresas e empresas de pequeno porte em início de 
atividade. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

Secretária Municipal de 

Educação esclarece que 

não há data definida para 

volta às aulas na rede 

municipal, disponibilizada 

em 06.08.2020 

A secretária municipal de Educação, Talma Romero Suane, alerta 
que qualquer informação acerca da volta às aulas na rede 
municipal só deverá ser considerada quando encaminhada 
oficialmente pela SME. O material que está circulando nas redes 
sociais é apenas um planejamento interno para debate com 
integrantes do Grupo de Trabalho, que tem representantes de 
todos os setores ligados à comunidade escolar e à sociedade civil. 

PLANALTO 

LEI Nº 14.034, DE 5 DE 

AGOSTO DE 2020, 

publicada em 06.08.2020 

Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira 
em razão da pandemia da Covid-19; e altera as Leis n os 7.565, de 
19 de dezembro de 1986, 6.009, de 26 de dezembro de 1973, 
12.462, de 4 de agosto de 2011, 13.319, de 25 de julho de 2016, 
13.499, de 26 de outubro de 2017, e 9.825, de 23 de agosto de 
1999. 

TRT 10ª 

Região 

Decisão liminar suspende 

atividades presenciais na 

rede de ensino particular 

do DF, disponibilizada em 

06.08.2020. 

O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 
(TRT-10), Pedro Luís Vicentin Foltran, determinou nesta quinta-
feira (6) a suspensão imediata das aulas nos estabelecimentos de 
ensino particular do Distrito Federal. A liminar vale até que seja 
proferida uma sentença na ação civil pública em andamento na 6ª 
Vara do Trabalho de Brasília. 
No entendimento do magistrado, o retorno das aulas coloca em 
risco a saúde dos trabalhadores das instituições de ensino e pode 
culminar no crescimento do número de casos de covid-19 na 
Capital Federal. “De fato, o retorno presencial das atividades 
educacionais acarreta não só a exposição dos profissionais de 
educação, mas também de um número ainda maior de pessoas 
envolvidas no transporte dos alunos até as instituições de ensino, 
aumentando, ainda que indiretamente, o nível de contaminação 
pelo vírus no Distrito Federal”, observou. 
A decisão liminar menciona como fundamento para a suspensão 
das aulas as estatísticas mais recentes sobre o número de 
contaminados pelo coronavírus no país e ainda recorda a 
recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 
isolamento social para conter o contágio. O magistrado relator 
também cita a análise realizada pelo médico Drauzio Varella em 
entrevista à Globo News nesta quinta-feira (6) – com relação ao 
momento certo para volta às aulas –, na qual o especialista alerta 
para toda a cadeia de profissionais e pessoas envolvidas na 
logística de retorno das atividades educacionais. 
Diante de um momento tão atípico – como o de uma pandemia, 
segundo o desembargador do TRT-10, a Justiça do Trabalho deve 
se voltar essencialmente à proteção da vida e da saúde do 
trabalhador. Em sua decisão, o desembargador Pedro Foltran 
ressaltou ainda que a Constituição Federal e a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem reconhecem a “absoluta 
superioridade hierárquica dos direitos à vida e à saúde sobre os 
direitos econômicos decorrentes da suspensão das atividades 
escolares”. 
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Entenda o caso 
A questão da retomada das atividades das escolas particulares do 
DF começou a ser arbitrada pela Justiça do Trabalho no final de 
julho, quando o MPT ajuizou ação civil pública contra o Decreto 
Distrital 40.939/2020, que permitiu a reabertura de diversos 
estabelecimentos, incluindo as instituições de ensino da rede 
privada, a partir do dia 27 de julho. O Ministério Público argumentou 
que o DF está no pico da pandemia de covid-19 e lembrou que a 
OMS apontou que escolas e empresas deveriam ser as últimas 
atividades a serem reabertas, e que o retorno do ensino público 
está previsto apenas para o final de agosto. 
Em 25 de julho uma liminar concedida no plantão judiciário pelo juiz 
Gustavo Chehab suspendeu o retorno das aulas que havia sido 
previsto no Decreto Distrital 40.939/2020. A juíza Adriana Zveiter, 
responsável pelo caso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília, 
determinou, então, a realização de uma audiência de conciliação, 
que aconteceu no dia 3 de agosto, quando a magistrada propôs um 
cronograma para volta das aulas na rede privada de ensino. 
Como não houve anuência do GDF e diante do fim do prazo da 
suspensão do retorno às aulas previsto na liminar concedida 
anteriormente, a juíza reanalisou o pedido de liminar e autorizou o 
retorno das atividades. O MPT impetrou mandado de segurança 
nesta quarta-feira (5) solicitando, novamente, a suspensão das 
aulas na rede privada. A decisão liminar foi dada nesta quinta-feira 
(6) cassando a decisão proferida em ação civil pública em 
andamento na 6ª Vara do Trabalho de Brasília. Ainda cabe recurso 
à decisão. 
Processos nºs 0000577-76.2020.5.10.0000 (mandado de 
segurança) e 0000601.86.2020.5.10.0006 (ação civil pública) 
 
 

MPRJ 

MPRJ e Defensoria obtêm 

decisão que suspende 

autorização para 

reabertura das escolas 

privadas no município do 

Rio, disponibilizada em 

06.08.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio 
da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 
Educação da Capital, e a Defensoria Pública do Estado obtiveram, 
nesta quinta-feira (06/08), decisão judicial que suspende os efeitos 
do decreto que autorizava a reabertura das escolas privadas no 
Município do Rio a partir do dia 1º de agosto (decreto 47.683/2020). 
A decisão do Juízo da Terceira Câmara Cível ocorre no âmbito de 
ação civil pública apontando que a reabertura das escolas neste 
momento traz risco à vida e à saúde da coletividade, além de 
promover desigualdade de acesso à escola. A ação destaca, entre 
outros pontos, estudo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz em 
20 de julho, que considera prematura a abertura das escolas no 
atual momento da pandemia. Considerando o ainda alto índice de 
contágio, tal estudo estima que são previstas 3 mil novas mortes no 
Rio de Janeiro com um possível retorno das aulas em agosto. 
De acordo com a decisão, "há sérios indícios de que o referido 
decreto, como editado, pode efetivamente e de forma concreta 
prejudicar e colocar em perigo a vida e a saúde da população, que 
são garantidas pela Constituição Federal e pelas leis". 
MPRJ e Defensoria também ressaltam a grave desigualdade de 
acesso promovida pelo Município ao autorizar o retorno das aulas 
presenciais tão somente nas unidades de ensino particulares, sem 
estabelecer o retorno na rede pública de ensino, muito embora 
ambas componham o mesmo sistema. Sustentam o MPRJ e a 
Defensoria que a decisão da Prefeitura fere tanto princípios 
constitucionais quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
que determina que o ensino será ministrado pelo princípio da 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
A decisão da Justiça determina, ainda, que o Município se 
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abstenha de expedir qualquer ato administrativo no sentido de 
promover o retorno às atividades educacionais presenciais nas 
creches e escolas da rede privada de ensino, sob pena de 
multa diária pessoal ao Prefeito do Rio no valor de R$ 10 mil. 
Veja aqui a decisão 

 

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. 
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