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Portaria nº 14, de 

27.3.2020, publicada 

no DOU de 27.3.2020 

-Edição extra-D. 

Altera a Portaria nº 8, de 17 de março de 2020, que 

estabelece o regime de trabalho remoto, em caráter 

temporário e excepcional, quanto ao exercício de 

atividades por servidores e empregados públicos 

dos órgãos da Presidência da República em razão 

do estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

Portaria nº 152, de 

27.3.2020, publicada 

no DOU de 27.3.2020 

-Edição extra-C 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária 

de entrada no País de estrangeiros, conforme 

recomendação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - Anvisa. 

STF 

Notícia - Ministro 

afasta exigências da 

LRF e LDO para 

viabilizar programas 

de combate ao 

coronavírus, 

disponibilizada em 

29/03/2020. 

Disponibiliza matéria sobre o deferimento de 

medida cautelar que afasta a exigência de 

demonstração de adequação orçamentária em 

relação à criação e expansão de programas 

públicos destinados ao enfrentamento da Covid-19. 

STF 

Notícia - Painel 

mostra dados 

atualizados sobre 

processos 

relacionados à 

Covid-19 no STF, 

divulgada em 

27.03.2020. 

Disponibiliza painel que traz informações sobre 

processos em trâmite na Corte e decisões 

proferidas pelo Tribunal durante o combate à 

pandemia. 

TST / CSJT 

Notícia - Especial 

Teletrabalho: o 

trabalho onde você 

estiver, divulgada em 

30.03.2020. 

Disponibiliza matéria sobre o teletralho.  

TRT 1ª 

Região 

Notícia - De 17 a 

26/3, TRT/RJ expede 

7.190 alvarás, 

divulgada em 

30.03.2020; 

 

Disponibiliza prestação de contas registrando um 

aumento de 34% na expedição dos alvarás. 

TRT 10ª 

Região 

Notícia - 

Produtividade mostra 

empenho total do 

TRT-10 mesmo com 

suspensão de prazos 

e atividades 

Disponibiliza prestação de contas registrando um 

total de 10.717 atos judiciais, entre alvarás, 

decisões, despachos, sentenças e acórdãos. 
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presenciais, 

divulgada em 

27.03.2020. 

 

CNMP – 

Conselho 

Nacional do 

Ministério 

Público 

Notícia - CNMP 

realiza sessão 

plenária por 

videoconferência no 

dia 31 de março, 

divulgada em 

27/03/2020. 

O Conselho Nacional do Ministério Público realiza, 

na próxima terça-feira, 31 de março, às 9 horas, a 

1ª Sessão do Plenário por Videoconferência de 

2020. Nesse dia, será deliberado o referendo da 

Resolução CNMP nº 209/20, publicada nesta sexta-

feira, dia 27, em edição extraordinária do Diário 

Eletrônico do CNMP. A norma dispõe sobre a 

criação do Plenário por Videoconferência no 

CNMP, em razão da pandemia de coronavírus 

(Covid-19). 

MPRJ 

Notícia – MPRJ, 

MPF, DPU e DPRJ 

emitem nota pública 

sobre as medidas de 

restrição à circulação 

de pessoas, 

divulgada em 

29.03.2020. 

Nota conjunta do MPRJ, DPERJ, PRURJ e MPFRJ 

de apoio integral às medidas de isolamento 

horizontal 

CNJ 

Provimento 94 de 

28.03.2020. 

Dispõe sobre o funcionamento das unidades de 

registro de imóveis nas localidades onde foram 

decretados regime de quarentena pelo sistema de 

plantão presencial e à distância e regula 

procedimentos especiais.  

Estado do 

Rio de 

Janeiro 

Modelo de 

documento para 

permitir embarque de 

cuidadores sem 

comprovação 

empregatícia.  

Modelo de documento formulado pelo Estado o 

qual deve ser preenchido e assinado por um 

membro da família devendo na sequência, ser 

salvo e enviado, juntamente com cópia do 

documento de identidade do declarante, por 

WhatsApp ao profissional que presta o serviço.   

Fonte: https://coronavirus.rj.gov.br/cuidadores-de-

idosos-que-nao-possuem-comprovacao-

empregaticia-ja-podem-acessar-documento-que-

permitira-o-embarque-nos-transportes-publicos/ 

Lei Estadual 8.767 

de 23.03.2020, 

republicada em 

30/03/2020. 

Dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de 

passagens aéreas bem como de pacotes de 

viagens adquiridos no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro em razão da doença COVID-19 causada 

pelo novo coronavírus (SARS-CIV-2). 

Lei Estadual 8.768 

de 23.03.2020, 

republicada em 

30/03/2020. 

Trata sobre a concessão de bolsa-auxílio para as 

famílias responsáveis por estudantes da rede 

pública de ensino e que tenham aula suspensa.  

Lei Estadual 8.769 

de 23.03.2020, 

Dispõe sobre medidas de proteção à população 

fluminense durante o plano de contingência do 
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republicada em 

30/03/2020. 

novo coronavírus. Veda a moderação de preços 

sem justa causa, a interrupção de serviços 

essenciais por falta de pagamento pelas 

concessionárias de serviços públicos. Interrupção 

do prazo do ITD – declaração e pagamento. 

Suspensão da validade de documentos públicos 

que precisem de atendimento presencial. Suspensa 

incidência de juros e multa por atraso no 

pagamento das faturas de serviços públicos. 

Lei Estadual 8.770 

de 23.03.2020, 

republicada em 

30/03/2020. 

Autorização para o poder público requisitar 

propriedades privadas para viabilizar o 

cumprimento de quarentenas, isolamentos e 

tratamentos médicos não invasivos. 

Lei Estadual 8.771 de 

23.03.2020, republicada 

em 30.03.2020. 

Alteração na Lei n.º 4.892/2006 para incluir o álcool 

em gel na lista de produtos da cesta básica.  

Lei Estadual 8.772 

de 23.03.2020, 

republicada em 

30.03.2020. 

Autoriza o governo a prover renda mínima 

emergencial a empreendedores solidários, em 

casos de emergência ou calamidade. 

Decreto 47.006 de 

27.03.2020, 

publicado em 

30.03.2020. 

Prorroga as editadas e estabelece novas medidas 

pelo prazo de 15 dias. Além disso, revoga os 

decretos 46.973, 46.980 e 46.987. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

Decreto 47.328 de 

27.03.2020, 

publicado em 

30.03.2020. 

Institui o serviço DISK AGLOMERAÇÃO, contra a 

disseminação do novo coronavírus. 

Decreto 47.329 de 

27.03.2020, 

publicado em 

30.03.2020. 

Dispões sobre o credenciamento de 

supermercados para fornecimento de cestas 

básicas em decorrência da pandemia do COVID-19 

para alunos da rede pública municipal de ensino 

inscritos nos programas bolsa família e ou cartão 

família carioca.  

 

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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