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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

PLANALTO 

Notícia - Medida 

Provisória nº 948, 

de 8.4.2020, 

publicada 

08/04/2020 – 

Edição extra. 

Dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas 

e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão 

do estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 

ANAMATRA 

Notícia - Ações de 

indenização por 

danos morais 

relativas a atos 

praticados no 

curso de 

reclamação 

trabalhista devem 

ser julgadas pela 

Justiça do 

Trabalho, 

publicada 

08/04/2020. 

 

Ações de indenização por danos morais relativas a atos 

praticados no curso de reclamação trabalhista devem 

ser julgadas pela Justiça do Trabalho. A decisão é do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do voto 

do relator, ministro Luis Felipe Salomão, no Conflito de 

Competência nº 170.459/GO. O conflito de competência 

teve origem no ajuizamento de ação de indenização por 

danos morais contra gerente do empregador em virtude 

de alegadas ofensas aduzidas no bojo de reclamação 

trabalhista. A ação foi originalmente proposta na Justiça 

Estadual, a qual declinou de sua competência sob o 

fundamento de que a matéria de fundo era afeta à 

relação de trabalho. 

Migalhas 

Notícia - Almir 

Pazzianotto critica 

decisão de 

Lewandowski que 

obriga negociação 

sindical na 

pandemia, 

publicada 

08/04/2020. 

Para ex-presidente do TST, a decisão “ignora a 

realidade”. 

Notícia - Justiça 

atende Senado e 

derruba liminar 

que bloqueava 

fundos eleitoral e 

partidário, 

publicada 

08/04/2020. 

 

O desembargador Carlos Moreira Alves, presidente do 

TRF da 1ª Região, acatou recurso da advocacia do 

Senado, em nome da Mesa do Congresso Nacional, e 

suspendeu a liminar que havia bloqueado os recursos 

do fundo eleitoral e partidário para que fossem aplicados 

no combate à pandemia do novo coronavírus. A liminar 

havia sido concedida na terça-feira, 7, pelo juiz Itagiba 

Catta Preta Neto, de Brasília/DF. 

Notícia - Justiça de 

PR autoriza 

academia a 

retomar atividades 

adotando medidas 

sanitárias 

A juíza de Direito, Denise Terezinha Corrêa de Melo, da 

3ª vara da Fazenda Pública de Toledo/PR, com base no 

princípio da isonomia, concedeu liminar para que uma 

academia de ginástica possa prestar seus serviços. Um 

decreto municipal, considerando a pandemia de covid-
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disponibilizado 

09.04.2020 

 

19, havia liberado parcialmente o retorno do comércio, 

mas proibiu o retorno de academias. 

Notícia - 

Recuperanda 

consegue 

suspensão da 

exigibilidade do 

ICMS 

disponibilizada 

08.04.2020 

 

O juiz de Direito Luis Eduardo Medeiros Grisolia, da 8ª 

vara de Fazenda Pública de SP, suspendeu pagamento 

de ICMS por empresa recuperanda. A decisão é da 

última segunda-feira, 6. A empresa narrou no pedido 

que, devido às circunstâncias de isolamento social por 

conta da pandemia do coronavírus, está inviabilizada de 

exercer suas atividades econômicas e, 

consequentemente, cumprir com o que foi acordado no 

plano de recuperação judicial. 

Notícia - Juiz 

prorroga 

pagamento de 

tributos por 

empresa: "país 

vive instabilidade e 

medo" 

disponibilizado 

09.04.2020 

 

O juiz Federal Sócrates Leão Vieira, da 1ª vara de São 

Bernardo do Campo/SP, prorrogou o pagamento de 

tributos Federais vencidos e a vencerem devidos por 

uma empresa de embalagens. Segundo o magistrado, 

“o país vive um momento nunca visto anteriormente, de 

instabilidade e medo” por conta do coronavírus. 

CONJUR 

Notícia - 

Desembargadora 

revoga liminar que 

ordenou soltura de 

idosos no Rio de 

Janeiro 

disponibilizada 

08.04.2020 

 

Ao pedir que os idosos presos provisoriamente sejam 

libertados, a Defensoria Pública fluminense não apontou 

concretamente qualquer situação de ilegalidade, nem 

indicou ato coator praticado por algum juízo específico. 

Com esse fundamento, a desembargadora do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro Katia Maria Amaral 

Jangutta revogou, nesta terça-feira (7/4), liminar que 

ordenou a soltura dos maiores de 60 anos no estado. 

Notícia - Moratória 

de tributos 

estaduais põe em 

risco ação contra 

pandemia, diz TJ-

SP disponibilizada 

08.04.2020 

 

A concessão de moratória tributária em meio à 

pandemia do coronavírus tem potencial de risco à ordem 

administrativa, comprometendo inclusive as ações de 

enfrentamento à doença. Com esse entendimento, o 

presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

desembargador Geraldo Pinheiro Franco, suspendeu 

sete liminares concedidas em primeiro grau sob 

fundamento de grave lesão à ordem, à economia e à 

segurança pública. 

 

STF 

Notícia - Covid-19: 

Medidas para 

restrição do direito 

de ir e vir devem 

seguir 

recomendação 

técnica, 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 

ministro Dias Toffoli, negou seguimento (julgou inviável 

o trâmite) a pedido do município de Teresina (PI) contra 

funcionamento de fábrica na região. Decisão do Tribunal 

de Justiça local autorizava as atividades industriais 

https://www.migalhas.com.br/quentes/324195/recuperanda-consegue-suspensao-da-exigibilidade-do-icms
https://www.migalhas.com.br/quentes/324195/recuperanda-consegue-suspensao-da-exigibilidade-do-icms
https://www.migalhas.com.br/quentes/324195/recuperanda-consegue-suspensao-da-exigibilidade-do-icms
https://www.migalhas.com.br/quentes/324195/recuperanda-consegue-suspensao-da-exigibilidade-do-icms
https://www.migalhas.com.br/quentes/324195/recuperanda-consegue-suspensao-da-exigibilidade-do-icms
https://www.migalhas.com.br/quentes/324195/recuperanda-consegue-suspensao-da-exigibilidade-do-icms
https://www.migalhas.com.br/quentes/324223/juiz-prorroga-pagamento-de-tributos-por-empresa-pais-vive-instabilidade-e-medo
https://www.migalhas.com.br/quentes/324223/juiz-prorroga-pagamento-de-tributos-por-empresa-pais-vive-instabilidade-e-medo
https://www.migalhas.com.br/quentes/324223/juiz-prorroga-pagamento-de-tributos-por-empresa-pais-vive-instabilidade-e-medo
https://www.migalhas.com.br/quentes/324223/juiz-prorroga-pagamento-de-tributos-por-empresa-pais-vive-instabilidade-e-medo
https://www.migalhas.com.br/quentes/324223/juiz-prorroga-pagamento-de-tributos-por-empresa-pais-vive-instabilidade-e-medo
https://www.migalhas.com.br/quentes/324223/juiz-prorroga-pagamento-de-tributos-por-empresa-pais-vive-instabilidade-e-medo
https://www.migalhas.com.br/quentes/324223/juiz-prorroga-pagamento-de-tributos-por-empresa-pais-vive-instabilidade-e-medo
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/desembargadora-revoga-liminar-ordenou-soltura-idosos-rj
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/desembargadora-revoga-liminar-ordenou-soltura-idosos-rj
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/desembargadora-revoga-liminar-ordenou-soltura-idosos-rj
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/desembargadora-revoga-liminar-ordenou-soltura-idosos-rj
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/desembargadora-revoga-liminar-ordenou-soltura-idosos-rj
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/desembargadora-revoga-liminar-ordenou-soltura-idosos-rj
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/tj-sp-derruba-liminares-moratoria-tributos-estaduais-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/tj-sp-derruba-liminares-moratoria-tributos-estaduais-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/tj-sp-derruba-liminares-moratoria-tributos-estaduais-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/tj-sp-derruba-liminares-moratoria-tributos-estaduais-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/tj-sp-derruba-liminares-moratoria-tributos-estaduais-covid-19
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/tj-sp-derruba-liminares-moratoria-tributos-estaduais-covid-19
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441063&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441063&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441063&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441063&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441063&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441063&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441063&ori=1


 

 

disponibilizada em 

09.04.2020 

desde que cumpridas as medidas estabelecidas em 

decreto estadual sobre o enfrentamento à Covid-19. 

Notícia - Ministro 

assegura que 

estados, DF e 

municípios podem 

adotar medidas 

contra pandemia, 

disponibilizada em 

09.04.2020 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), assegurou aos governos estaduais, 

distrital e municipal, no exercício de suas atribuições e 

no âmbito de seus territórios, competência para a 

adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a 

pandemia da Covid-19, tais como a imposição de 

distanciamento social, suspensão de atividades de 

ensino, restrições de comércio, atividades culturais, 

circulação de pessoas, entre outras. A decisão do 

ministro, a ser referendada pelo Plenário da Corte, foi 

tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 672, proposta pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

contra atos omissivos e comissivos do Poder Executivo 

federal, praticados durante a crise de saúde pública 

decorrente da pandemia. 

TRF-2 

Notícia - Justiça 

Federal da 2ª 

Região realiza 

quase 700 mil atos 

judiciais em três 

semanas de 

trabalho remoto, 

disponibilizada em 

08.04.2020 

 

TJRJ Provimento CGJ 

31 de 2020 

publicado 

13.04.2020 

 

Regulamenta o funcionamento dos Serviços Notariais e 

de Registros do ERJ durante o período de emergência 

pelo Covid-19. 

 

CNJ Notícia - Tribunais 

devem decidir 

regime de trabalho 

de oficiais de 

justiça 

disponibilizado 

09.04.2020 

 

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto 

Martins, arquivou Procedimento de Controle 

Administrativo (PCA) apresentado pela Federação 

Nacional de Associações de Oficiais de Justiça 

Avaliadores Federais (Fenassojaf) e pela Associação 

Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil (Afojus) contra 

o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

As associações solicitaram, em caráter de urgência, a 

edição de norma para que os órgãos judiciais se 

abstenham de exigir o cumprimento de mandados, caso 

os tribunais não tenham condições de fornecer os 

equipamentos necessários à preservação da saúde dos 
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oficiais de Justiça, enquanto perdurarem os riscos de 

contágio pelo novo coronavírus. 

ERJ Resolução SES 

2029 de 

08.04.2020 

publicado 

08.04.2020 em 

edição extra 

 

Institui normas para apoio financeiro excepcional para 

os Municípios como parte das ações de enfrentamento 

à pandemia.  

OAB 

Notícia - Em ação 

da OAB, STF 

concede liminar e 

assegura 

competência dos 

estados e 

municípios para 

decidir sobre 

isolamento 

disponibilizada 

08.04.2020 

 

Em ação da OAB, ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu 

parcialmente medida cautelar na arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para 

garantir que as medidas adotadas pelos estados e 

municípios no enfrentamento à pandemia de Covid-19 

sejam respeitadas pelo governo federal. A decisão de 

Moraes, que é o relator da ADPF 672, foi publicada na 

noite desta quarta-feira (8). 

Notícia - OAB 

solicita ao STF a 

publicação em 

tempo real dos 

votos dos ministros 

no ambiente virtual 

da Corte 

disponibilizado 

08.04.2020 

 

A OAB Nacional encaminhou um ofício ao presidente do 

Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, 

solicitando adequações no ambiente virtual da Corte e a 

disponibilização em tempo real dos votos proferidos 

pelos ministros nos julgamentos realizados de forma 

virtual, tanto nas turmas, como no plenário do Tribunal. 

O documento foi protocolado nesta quarta-feira (8). 

PROCON Notícia - Procon-

RJ esclarece sobre 

os direitos dos 

consumidores que 

têm planos com 

academias 

disponibilizado em 

09.04.2020 

 

O Procon Estadual do Rio de Janeiro, autarquia 

vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, vem prestar esclarecimentos aos 

consumidores que possuem planos vigentes em 

academias. Como medida para combater a propagação 

do novo coronavírus, muitos consumidores estão 

procurando a autarquia em busca de orientação sobre a 

suspensão das atividades. Quem tem plano anual, 

semestral, trimestral ou mensal quer saber se durante a 

suspensão das atividades deve ou não pagar pelo 

serviço. 

IBDFAM 

Notícia - Associados do 

IBDFAM terão curso on-

line gratuito sobre o 

Direito de Família e das 

Sucessões em tempos 

de Covid-19. Vagas 

limitadas. 

Disponibilizado 

08.04.2020 

Na próxima terça-feira, dia 14 de abril, o professor e diretor 

nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM, 

Flávio Tartuce, vai ministrar o curso on-line “Direito de Família 

e das Sucessões em tempos de Covid-19”. Realizado por meio 

da plataforma Zoom, o curso terá início às 19h e será gratuito 

e exclusivo para associados do IBDFAM. 
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Notícia - Lives do 

IBDFAM debatem o 

Direito das Famílias 

com foco na 

pandemia do 

coronavírus 

disponibilizada 

08.04.2020 

 

No Instagram oficial do Instituto acontece, nesta quinta-feira, 

dia 9, às 19h, uma live para falar sobre a "Guarda 

compartilhada antes, durante e depois da Covid-19". O debate 

vai contar com a participação do presidente da Comissão de 

Ensino Jurídico de Família do IBDFAM, João Aguirre, e do 

diretor nacional Rolf Madaleno. 

Ainda no Instagram do IBDFAM acontece, na próxima 

segunda-feira, 13/04, às 19h, uma transmissão com o 

presidente nacional do Instituto, Rodrigo da Cunha Pereira, e 

a vice-presidente, Maria Berenice Dias, que vão debater: 

“Existe guarda compartilhada em tempos de pandemia?”. 

Notícia - Justiça de 

São Paulo reduz 

valor de pensão 

alimentícia por causa 

da pandemia do 

coronavírus 

disponibilizado 

08.04.2020 

 

A 2ª Vara de Família e Sucessões de Jacareí, em São Paulo, 

alterou o valor do pagamento de alimentos em razão da 

pandemia de Covid-19. Na decisão, foi fixado para os meses 

de março, abril, maio e junho de 2020 o valor de obrigação 

alimentar em 30% do salário mínimo. Após o período, em caso 

de emprego formal, a mãe da adolescente, que mora com o 

pai, deverá destinar 20% de seus rendimentos líquidos ao 

sustento da filha. 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

Notícia - 

Atendimento ao 

público está 

suspenso na 

Secretaria Municipal 

de Urbanismo, 

disponibilizada em 

09.04.2020 

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria 

Municipal de Urbanismo (SMU), informa que, por conta dos 

riscos relacionados à Covid-19, o atendimento ao público está 

suspenso em todas as unidades da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, até o dia 15 de abril de 2020. O prazo poderá ser 

prorrogado, de acordo com as circunstâncias. Durante o 

período de suspensão, todo e qualquer requerimento deverá 

ser feito pelo e-mail smu.covid19@gmail.com. 

Notícia - Prova de 

vida suspensa por 

prazo indeterminado, 

disponibilizada em 

09.04.2020 

A Prefeitura do Rio, por meio do Previ-Rio, vem ressaltar que 

permanece suspenso – por prazo indeterminado – o 

recadastramento (Prova de Vida) dos inativos e pensionistas 

do município. 

  

 

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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