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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

PLANALTO 

Portaria nº 580, de 

27.3.2020, publicada 

no DOU de 

30.03.2020.  

Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Residentes na 

área de Saúde", para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-

19). 

STF 

Notícia - Pedido de 

suspensão de 

mudança de regras 

trabalhistas durante 

estado de calamidade 

é rejeitado, atualizada 

em 31.03.2020. 

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu 

pedido de medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6344, 

ajuizada pelo partido Rede Solidariedade contra dispositivos da Medida 

Provisória (MP) 927/2020 que autorizam medidas excepcionais, como a 

redução de salários, em razão do estado de calamidade pública declarado 

em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão será submetida a 

referendo pelo Plenário do STF.   

Link:http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440462

&ori=1 

MPRJ 

Notícia - MPRJ ajuíza 

ação para que 

moradores de 

Teresópolis suspeitos 

de contaminação por 

coronavírus cumpram 

obrigação de 

isolamento domiciliar, 

publicada em 

30.03.2020. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis, ajuizou, na 

última quarta-feira (25/03), ação civil pública com pedido cautelar em face de 

cinco moradores da cidade que, apesar de atualmente estarem em obrigação 

de isolamento domiciliar em decorrência de possível contaminação por 

coronavírus, insistem em sair de suas casas, uma vez que nelas não foram 

encontrados, quando das visitas domiciliares realizadas por assistentes 

sociais. 

Recomendação e Notícia 

- MPRJ expede 

Recomendação para 

garantir medidas de 

combate ao coronavírus 

no serviço de 

acolhimento institucional 

e familiar de crianças e 

adolescentes no 

município do Rio, 

publicada em 

30.03.2020. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da 

Capital, expediu, nesta sexta-feira (27/03), Recomendação à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro 

(SMASDH) para que seja efetivado, em todo o serviço de acolhimento 

institucional e familiar de crianças e adolescentes do município do Rio, a 

adoção de condutas de prevenção ao coronavírus (Covid-19), com a devida 

preservação de vínculos familiares e comunitários. 

Notícia - MPRJ expede 

recomendações a 

diferentes municípios 

com medidas para 

limitar a disseminação 

do coronavírus, 

atualizada em 

30/03/020 

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

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva, vem expedindo Recomendações a 

diversos municípios fluminenses, diretamente ligadas ao combate à disseminação do 

novo coronavírus (COVID-19). Os documentos recomendam aos prefeitos e, por 

vezes também aos secretários de Saúde, que adotem medidas de fiscalização de 

lotação e horário de funcionamento de bares, restaurantes, e shoppings, suspensão 

de eventos que possam gerar aglomeração de pessoas, como cultos religiosos, e 

ainda, na esfera do Consumidor, combate à prática de preço abusivo em produtos 

muito procurados como proteção contra o contágio, como o álcool em gel. Veja abaixo 

maiores detalhes das Recomendações já expedidas, por município. 
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Estado do 

Rio de 

Janeiro 

Decreto 47.006 de 

27.03.2020 

republicado em 

31.03.2020 

Dispõe sobre medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo 

coronavírus em decorrência da situação de emergência em saúde.  

Decreto 47.008 de 

30.03.2020 publicado 

em 31.03.2020 

Dispõe sobre a autorização ambiental de funcionamento para instalações 

hospitalares e outras obras emergenciais para o enfrentamento do 

coronavírus. 

TJERJ 

Ato Executivo 85 de 

30.03.2020 publicado 

em 31.03.2020 

Cria o Comitê Interinstitucional para Acompanhamento das Medida de 

Enfrentamento à COVID-19, na forma da Recomendação CNJ nº 62/2020. 

Provimento CGJ 30 de 

30.03.2020 publicado 

em 31.03.2020 

Disciplina o funcionamento dos juízos de primeira instancia, das Centrais de 

Cumprimento de Mandado e das equipes técnicas interdisciplinares, durante 

a vigência do Plantão Extraordinário. 

OAB-RJ 

Notícia - Recebimento 

automáico de 

mandados de 

pafanebti do TJ poderá 

ser autorizado via 

Portal da OABRJ 

disponibilizada em 

30.03.2020 

Revitalizado o convênio, entre a OAB, TJRJ e Banco do Brasil, que possibilita 

à advocacia autorizar, via portal da OABRJ, o crédito automático em conta 

corrente dos mandados de pagamento. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

RESOLUÇÃO SMF Nº 

3136 DE 25 DE 

MARÇO DE 2020 

Altera o Regimento Interno do Conselho de Contribuintes do Município. 

RESOLUÇÃO Nº 

1.084, DE 30 DE 

MARÇO DE 2020 

Estabelece o regime preferencial de teletrabalho e suspende em caráter 

excepcional, os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro. 

 

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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