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LEI Nº 14.035, DE 11 DE 

AGOSTO DE 2020, 

publicada em 12.08.2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 

procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

 

MPT  

MPT vê 

inconstitucionalidade em 

proposta do governo que 

suspende realização de 

exames médicos 

ocupacionais durante a 

pandemia, disponibilizada 

em 12.08.2020 

 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou nesta quarta-feira 

(12) nota técnica em que aponta inconstitucionalidade em trechos 

de proposta do Ministério da Economia que suspende a 

obrigatoriedade de realização de exames médicos de trabalhadores 

durante a pandemia de Covid-19. A instituição afirma ainda que as 

regras vão de encontro às garantias de trabalhadores de serviços 

essenciais, ferem princípios éticos da medicina ocupacional e 

aumentam o risco de acidentes e adoecimentos decorrentes do 

trabalho. 

 

 

STF 

Suspensão de prazos de 

processos físicos é 

prorrogada até 20 de 

setembro, disponibilizada 

em 12.08.2020 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias 

Toffoli, determinou a prorrogação, até 20/9/2020, da suspensão dos 

prazos processuais de processos físicos, que havia sido 

determinada pela Resolução 670/2020. O objetivo da medida é 

reduzir a circulação de pessoas no Supremo e manter as medidas 

de distanciamento social e de prevenção ao contágio pelo novo 

coronavírus. A medida consta da Resolução 699/2020, publicada 

nesta quarta-feira (12) no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). 

 

 

ERJ 

Decreto Estadual 47.209 

de 11.08.2020, publicado 

em 12.08.2020. 

Altera do decreto nº 47.199, de 04 de agosto de 2020, que dispõe 

sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo 

coronavírus (covid19), em decorrência da situação de emergência 

em saúde. 

 

 

OAB 

OABRJ instala 250 

webcams em salas de 

todo o estado para que 

colegas possam realizar 

videoconferências, 

disponibilizada em 

12.08.2020. 

A advocacia do Rio de Janeiro agora tem acesso a webcams na 

estrutura da Ordem. Passo importante no amparo dos colegas na 

sua rotina profissional repaginada pelas mudanças impostas pela 

pandemia do novo coronavírus, as câmeras foram instaladas nos 

Escritórios Compartilhados da Capital e das subseções: são 250 

em todo o Estado. 
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Migalhas 

Covid-19: Lewandowski 

vota por validar lei que 

permite requisições de 

leitos por Estados e 

municípios, disponibilizada 

em 12.08.2020. 

O ministro Ricardo Lewandowski, relator de ação que contesta a lei 

de combate ao coronavírus, votou por julgar constitucional 

dispositivo da norma que permite aos gestores locais de saúde 

adotarem a requisição administrativa de bens e serviços no 

combate à covid-19 sem o controle da União e sem o esgotamento 

de alternativas menos gravosas disponíveis. 

O caso está em julgamento no plenário virtual. O relator foi 

acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Marco 

Aurélio. 

 

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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