
ABOL - Associação Brasileira de Operadores 
Logísticos apresenta suas contribuições na consulta 
pública 805/2020 da ANVISA

A ABOL apresentou na última segunda-feira, 13, suas 
contribuições para a Consulta Pública 805/2020 da ANVISA, 
com vistas a adequar o texto da nova Resolução de Diretoria 
Colegiada que dispõe sobre os procedimento administrativos 
para concessão da Certificação de Boas Práticas de 
Fabricação e da Certificação de Boas Práticas de Distribuição 
e/ou Armazenagem. 

ANTAQ regulamenta afretamento de embarcações 
estrangeiras por tempo em substituição a 
embarcações docadas

aqui.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários alterou a norma aprovada pela Resolução 
Normativa n° 01-ANTAQ, de 13 de fevereiro de 2015, 
regulamentando o afretamento de embarcações estrangeiras 
por tempo em substituição a embarcações docadas na 
navegação de cabotagem. A Resolução nº 7.858, de 06 de julho 
de 2020, foi publicada na edição Do dia 08/07/2020 e pode ser 
acessada 

Decreto 10.422/2020 prorroga os prazo para redução 
de jornada e suspensão de contrato de trabalho

No dia 14.07.2020 foi publicado o Decreto n. 10.422/2020 que 
prorrogou os prazos previstos na Lei n. 14.020/2020 (Medida 
Provisória n. 936/2020, convertida em lei com alterações). De 
acordo com o Decreto, há a possibilidade da redução 
proporcional de jornada e de salário dos empregados por mais 
30 dias, totalizando 120 dias; já a suspensão do contrato de 
trabalho poderá ser feita por mais 60 dias, totalizando também 
120 dias. Contudo, o pagamento do benefício previsto em Lei 
aos empregados atingidos pelas prorrogações de prazos ficará 
condicionado às disponibilidades orçamentárias da União.
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Tribunal Superior do Trabalho determina o 
pagamento de indenização a empregado que não 
pode manter o plano de saúde após dispensa

O Tribunal Superior do Trabalho determinou à empresa ré, nos 
autos da Reclamação Trabalhista n. 10454-86.2014.5.01.0263, 
que pagasse indenização ao empregado autor, no valor de 
R$10.000,00, por não permitir a ele a manutenção do plano de 
saúde que lhe era fornecido à época da dispensa, em 
descumprimento ao artigo 10 da Resolução Normativa 
279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
Em seu voto, o Ministro Relator José Roberto Pimenta explica 
que o cancelamento do plano de saúde, por culpa da empresa, 
evidencia a violação aos direitos da personalidade do autor, por 
ser “impossível negar a ocorrência de sofrimento interior e 
angústia experimentada pelo reclamante, diante da alteração 
das condições do seu plano de saúde, tornando extremamente 
dificultoso o pagamento da sua assistência à saúde”.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-7.858-de-6-de-julho-2020-265628811

