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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

TJRJ 

Notícia - Através de live no 

Instagram do TJRJ, desembargador 

esclarece dúvidas do consumidor 

em tempos de quarentena 

disponibilizado 06.04.2020 

 

Resumo da live do Des. Werson Rego 

respondendo várias questões sobre o 

direito do consumidor, como 

mensalidades escolares, serviços 

essenciais, plano de saúde, dívidas em 

instituições financeiras e aluguéis. 

Notícia - TJRJ divulga produtividade 

de 30/3 a 5/4 disponibilizada 

06.04.2020 

 

Apresenta o número de atos cumpridos 

na mencionada semana (806.683), o 

que será apurado e informado toda 

semana. 

ERJ 

Notícia - Procon-RJ lança whatsapp 

exclusivo para denúncias durante  

pandemia disponibilizado 

07.04.2020 

 

O Procon-RJ irá disponibilizar, a partir 

desta terça-feira feira (07/04), um 

número de celular destinado a receber 

denúncias pelo aplicativo de mensagens 

WhatsApp: (21) 97272-1337. O novo 

canal de defesa ao consumidor será 

administrado pela Ouvidoria do Procon-

RJ e tem o objetivo de agilizar e facilitar 

o recebimento das denúncias, que 

cresceram mais de 150% por conta da 

pandemia da Covid-19.  

Notícia – Rio de Janeiro é o estado 

mais transparente do sudeste e o 

terceiro no Brasil na divulgação de 

dados sobre o coronavírus.  

Um levantamento realizado pela 

organização internacional sem fins 

lucrativos OKBR, também conhecida 

como Rede pelo Conhecimento Livre, 

avaliou que o estado do Rio de Janeiro 

é o terceiro no Brasil e o primeiro no 

Sudeste com melhor qualidade de 

dados sobre a pandemia mundial da 

Covid-19. Somando 64 pontos de um 

total de 100 da avaliação, o Rio de 

Janeiro divulga um “bom” nível de 

informações, assim como o estado do 

Ceará. Apenas Pernambuco teve o nível 

de informações classificado como 

“ótimo”. 

Notícia - Santos Dumont é o 

segundo aeroporto a receber ação 

contra coronavírus da secretaria de 

estado de saúde 

A Secretaria de Estado de Saúde 

estendeu ação contra o coronavírus nos 

aeroportos do Rio. Agora, além do 

Galeão, iniciativa também acontece no 

Santos Dumont. Técnicos da Vigilância 
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Sanitária do Estado estão no saguão 

central do aeroporto abordando os 

passageiros e tripulações que chegam 

ao Rio para medir a temperatura 

corporal e identificar viajantes com 

febre, um dos sintomas da Covid-19. As 

equipes também dão orientações sobre 

o novo vírus e esclarecem quando os 

pacientes devem procurar o serviço de 

saúde. A iniciativa da SES é 

complementar às ações que a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

tem realizado em portos e aeroportos, 

de jurisdição federal. 

Notícia - SES zera lista de testes de 

coronavírus no LACEN 

Com o reforço de novos equipamentos, 

reorganização de recursos humanos e 

parcerias, a Secretaria de Estado de 

Saúde (SES) pôde ampliar a 

capacidade de testagem biomolecular 

de coronavírus do Laboratório Central 

Noel Nutel (Lacen) e, já no fim desta 

semana, zerar a lista de amostras que 

aguardam laudos. Com isso, o Lacen, 

que passou a funcionar durante 24h por 

dia, aumentou a capacidade de analisar 

cerca de 900 amostras diariamente, 

sendo 500 no próprio laboratório e o 

restante por meio de parcerias firmadas 

com o IBEX (Instituto de Biologia do 

Exército), a Fiocruz e a UERJ. 

CONJUR 

Notícia - PT pede liberação do FGTS 

para mitigar efeitos econômicos da 

pandemia disponibilizada 

06.04.2020 

 

O PT ajuizou ação direta de 

inconstitucionalidade no Supremo 

Tribunal Federal a fim de garantir aos 

trabalhadores o levantamento de 

recursos das contas do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

para mitigar os efeitos econômicos e as 

perdas financeiras ocasionadas pela 

pandemia do coronavírus. O relator é o 

ministro Gilmar Mendes. 

Migalhas 

Notícia - Devido à pandemia, mãe 

pagará pensão alimentícia menor 

disponibilizada 07.04.2020 

 

Em razão da pandemia de covid-19, o 

juiz Fernando Henrique Pinto, da 2ª 

vara de Família e Sucessões de 

Jacareí/SP, fixou para os meses de 

março, abril, maio e junho de 2020 valor 
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de obrigação alimentar em 30% do 

salário mínimo. 

Após o período, em caso de emprego 

formal, a genitora de adolescente, que 

vive com o pai, deverá destinar 20% de 

seus rendimentos líquidos ao sustento 

da filha. 

ANAMATRA 

Notícia - Justiça do Trabalho é 

competente para julgar ações 

envolvendo servidor celetista e o 

Poder Público, decide STJ, 

publicada 07/04/2020. 

A Justiça do Trabalho é o ramo do 

Poder Judiciário competente para 

processar e julgar ações envolvendo 

servidores celetistas e o Poder Público. 

Assim, litígios envolvendo contratos 

temporários regidos por normas 

celetistas são da competência da 

Justiça do Trabalho. O entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

ocorreu no julgamento do Conflito de 

Competência nº 153.155-RN, 

envolvendo o juízo da 1ª Vara do 

Trabalho de Natal (RN) e o Juízo de 

Direito do Primeiro Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Natal 

(RN). 

TRT 10ª 

Região 

Notícia - Em razão da pandemia, 

juíza determina liberação de FGTS 

para trabalhadora transferida de 

empresa, publicada 07/04/2020. 

Em razão do estado de calamidade 

pública no país declarado pelo 

Congresso Nacional por conta da 

pandemia do novo coronavírus, a juíza 

Rosarita Caron, titular da Segunda Vara 

do Trabalho de Taguatinga (DF), 

concedeu tutela de urgência para 

determinar a liberação do FGTS de uma 

trabalhadora que foi transferida de uma 

empresa para outra sem receber verbas 

rescisórias. A magistrada ressalta, na 

decisão, que a Constituição diz que o 

FGTS é direito do trabalhador e tem por 

objetivo ampara-lo em momentos como 

este, sem resultar em qualquer prejuízo 

ao empregador. A trabalhadora ajuizou 

a reclamação para requerer o 

pagamento de parcelas trabalhistas e 

pedir que fosse concedida tutela de 

urgência para liberação dos valores de 

seu FGTS. Em sua decisão, a juíza 

lembra que o artigo 300 do Código de 

Processo Civil (CPC) aponta que, para 
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a concessão de medida de urgência, 

devem estar presentes, nos autos, 

elementos que evidenciem a 

possibilidade do direito requerido e o 

perigo de dano a ser causado pela 

demora na prestação jurisdicional. 

Segundo a magistrada, a autora da 

reclamação foi transferida de uma 

empresa para outra. Mesmo não 

constando do processo a rescisão do 

contrato de trabalho nem aviso prévio, 

pelo extrato da conta vinculada é 

possível verificar que, após a alteração 

na carteira de trabalho da autora da 

reclamação, não houve mais depósitos 

de FGTS, revelou. 

MPRJ 

Notícia - MPRJ monta força-tarefa 

para combater a Covid-19 em 

Niterói, Maricá e região, publicada 

em 07/04/2020. 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ) montou uma força-

tarefa para atuar em Niterói, Maricá e 

outros municípios da região durante a 

pandemia do coronavírus. As 1ª e 2ª 

Promotorias de Justiça de Tutela 

Coletiva da Saúde da Região 

Metropolitana II e as Promotorias de 

Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da 

Cidadania, do Meio Ambiente e do 

Consumidor de Niterói e Maricá se 

reuniram para atuar de forma 

coordenada e organizada no 

acompanhamento das medidas que 

devem ser ou estão sendo tomadas 

para evitar a disseminação e 

contaminação do novo coronavírus e no 

tratamento dos infectados. 

Notícia - MPRJ ajuíza ação para que 

comerciantes de Volta Redonda não 

reabram lojas enquanto perdurarem 

as determinações em razão da 

Covid-19, Maricá e região, publicada 

em 07/04/2020. 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª, 2ª e 

3ª Promotorias de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo de Volta Redonda, 

ajuizou, nesta sexta-feira (03/04), ação 

civil pública com pedido de tutela 

antecipada para que comerciantes de 

Volta Redonda se abstenham de reabrir 

seus estabelecimentos enquanto 

perdurarem as determinações 

municipais e estaduais em razão da 
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propagação da Covid-19 entre a 

população. 

STF 

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 

DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

6.363 DISTRITO FEDERAL, 

atualizada em 06.04.2020 

 

Trata-se de ação direta de 

inconstitucionalidade, com pedido de 

medida cautelar, proposta pelo Partido 

Rede Sustentabilidade, em face da 

Medida Provisória 936/2020. 

STJ 

Notícia - Ministro determina ao TJSP 

cumprimento imediato de liminar 

anteriormente deferida que garantiu 

prisão domiciliar a devedores de 

alimentos, atualizada em 06.04.2020 

O ministro do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) Villas Bôas Cueva 

determinou nesta segunda-feira (6) o 

cumprimento imediato da liminar 

concedida por ele no dia 27 de março 

para que as pessoas presas por dívidas 

alimentícias no estado de São Paulo 

fossem transferidas para o regime 

domiciliar. A decisão, motivada pela 

pandemia do novo coronavírus (Covid-

19), vale para as prisões em andamento 

e também para as que forem 

decretadas posteriormente. 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

RETIFICAÇÃO 

D.O. RIO DE 6 DE ABRIL DE 2020 

DECRETO RIO Nº 47336 DE 3 DE 

ABRIL DE 2020  

LEIA-SE: 

Art. 4º-B. A compensação autorizada 

nos termos do art. 4º-A se limita a 

créditos tributários constituídos do ISS e 

do IPTU, inscritos ou não em dívida 

ativa, cujos fatos geradores tenham 

ocorrido até 31 de janeiro de2020, 

inclusive. 

ANEXO I À RESOLUÇÃO SMS Nº 

4352 DE 06 DE ABRIL DE 2020 

NOTA TÉCNICA S/SUBHUE/CMCIH 

 

Esta nota técnica tem como objetivo 

fornecer recomendações referentes ao 

uso de máscaras no contexto do novo 

coronavírus (COVID-19). 

ANEXO I À RESOLUÇÃO SMS Nº 

4350 DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

NOTA TÉCNICA DA SMS/SUBHUE 

ORIENTAÇÃO SOBRE O 

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DE 

CLOROQUINA OU 

HIDROXICLOROQUINA NAS 

UNIDADES DE SÁUDE DA REDE DE 

ATENÇÃO HOSPITALAR DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DO RIO DE 

JANEIRO FRENTE À PANDEMIA DO 

COVID-19 
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PORTARIA “N” F/CFE Nº 119 DE 03 

DE ABRIL DE 2020 

Prorroga a suspensão de atividades em 

feiras livres e móveis do Município do 

Rio de Janeiro, instituída através da 

Portaria “N” F/CFE n.º 115, de em 

virtude da pandemia de COVID-19 

RESOLUÇÃO Nº 3266 DE 06 DE 

ABRIL DE 2020. 

Dispõe sobre a prorrogação da 

suspensão da concessão de 

gratuidades nos serviços de transporte 

público de passageiros do município do 

Rio de Janeiro, e dá outras 

providências. 

RESOLUÇÃO Nº 3265 DE 06 DE 

ABRIL DE 2020. 

Dispõe sobre a prorrogação da 

suspensão da concessão de 

gratuidades nos serviços de transporte 

público de passageiros do município do 

Rio de Janeiro, e dá outras 

providências. 

 

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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