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STF 

Notícia - Mantida 

suspensão de 

decretos sobre 

funcionamento de 

comércio em 

Parnaíba (PI) e 

Limeira (SP), 

disponibilizada em 

12.05.2020 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

negou seguimento a duas Reclamações (RCLs 40130 e 

40366) em que os Municípios de Parnaíba (PI) e Limeira (SP) 

questionavam a suspensão, pela Justiça, de decretos que 

permitiam o funcionamento do comércio local durante a 

pandemia do novo coronavírus. Segundo a ministra, não 

houve afronta ao entendimento do STF sobre a competência 

concorrente entre os entes federados para dispor sobre a 

matéria. Confira as íntegras das decisões na RCL 40130 e 

na RCL 40366. 

Notícia - Dias Toffoli 

susta pagamentos de 

financiamentos da 

Prefeitura do Rio com 

a Caixa até o fim do 

ano, disponibilizada 

em 12.05.2020 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 

Dias Toffoli, sustou os efeitos de decisões do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) que impediam a 

suspensão de pagamentos das parcelas mensais dos 

contratos de financiamentos firmados pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro com a Caixa Econômica Federal (CEF) até o fim de 

2020. A União e a CEF acionaram o TRF-2 após a primeira 

instância ter suspendido os pagamentos devidos pelo 

município, que totalizam mais de R$ 315 milhões a serem 

pagos nos próximos nove meses. O município, por sua vez, 

recorreu ao Supremo por meio de Suspensão de Liminar (SL 

1327), sustentando que o enfrentamento da pandemia já levou 

ao pedido de crédito suplementar sem compensação no valor 

de quase R$ 830 milhões. Leia a íntegra da decisão. 

RESOLUÇÃO Nº 682, 

DE 12 DE MAIO DE 

2020, publicada no 

DJe em 13.05.2020 

Prorroga a suspensão de prazos de processos físicos no 

Supremo Tribunal Federal. 

“Art. 1º Fica prorrogada, até 31 de maio de 2020, a suspensão 

dos prazos processuais de processos físicos determinada pelo 

art. 1º, inc. I, da 

Resolução nº 670, de 23 de março de 2020.” 

STJ 

Notícia - Suspensas 

ações que pedem 

manutenção do 

serviço de telefonia 

mesmo sem 

pagamento, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

Em decisão liminar, o ministro do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) Herman Benjamin suspendeu sete ações civis públicas 

ajuizadas em todo o país contra as operadoras TIM, Claro, 

Vivo e Oi com o objetivo de que, durante a pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19), os serviços de telecomunicações 

prestados pelas companhias não sejam interrompidos mesmo 

em caso de falta de pagamento pelos consumidores. As ações 

estão em juízos federais e estaduais. A suspensão vale até 

que a Primeira Seção do STJ julgue o mérito de um conflito de 

competência sobre o caso. Até lá, o ministro designou a 12ª 

Vara Federal de São Paulo para decidir sobre eventuais 
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medidas urgentes, excetuando-se da ordem de suspensão o 

controle, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), 

das tutelas provisórias emitidas pelo juízo designado. 

Notícia - Relator não 

vai examinar pedido 

de entidades 

estudantis para adiar o 

Enem 2020, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

O ministro Gurgel de Faria decidiu nesta quarta-feira (13) que 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não vai analisar o pedido 

da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira 

dos Estudantes Secundaristas (Ubes) para adiar a realização 

do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para 1º 

e 8 de novembro. Relator do mandado de segurança 

impetrado pelas entidades, o ministro afirmou que elas não 

apresentaram nenhum ato assinado pelo ministro da 

Educação, Abraham Weintraub, o que inviabiliza a análise do 

pedido. 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 26.092 - DF (2020/0106240-

7) 

Prefeitura  

do Rio de 

Janeiro 

RESOLUÇÃO “N” 

SMDEI Nº 66, DE 12 

DE MAIO DE 2020, 

publicada no D.O em 

13.05.2020 

Suspende o funcionamento das feiras livres n.º 176, localizada 

da Avenida das Lagoas, no bairro Gardênia Azul, e n.º 480, da 

Rua Edgard Cavaleiro, no bairro Cidade de Deus e 480, e 

autorizações de feirantes 

TRT 1ª Região 

Notícia - Covid-19: 

Decisão da 65ª VT/RJ 

determina que 

Hospital Souza Aguiar 

adote medidas de 

saúde e segurança 

para proteção dos 

empregados, 

publicada em 13.05.20 

Nesta terça-feira (12/5), a juíza do trabalho substituta Danusa 

Berta Malfatti, em exercício na 65ª Vara do Trabalho do Rio de 

Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ), deferiu a tutela provisória de urgência solicitada 

pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em uma ação civil 

pública ajuizada em face do município do Rio de Janeiro. O 

MPT entrou com a ação após receber denúncias de que os 

trabalhadores do Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado 

no centro da cidade do Rio de Janeiro, estavam sendo 

obrigados a trabalhar sem equipamentos de proteção 

individual (EPI) adequados para o atendimento de pacientes 

com covid-19. Além disso, o hospital não estaria adotando 

medidas de contingenciamento para evitar a contaminação de 

seus funcionários. 

Notícia - CNJ autoriza 

TRT/RJ a suspender 

prazos processuais, 

publicada em 13.05.20 

Nesta terça-feira (12/5), foi deferido pelo plenário do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) pedido do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) para suspensão dos prazos 

processuais em todo o estado do Rio de Janeiro. De acordo 

com o voto da conselheira Flávia Pessoa, o prazo final a ser 

considerado para tramitação física e eletrônica de processos 

será o dia 31/5/2020, podendo ser reavaliado, em caso de 

modificação da conjuntura. O TRT/RJ editará ato próprio 

regulamentando a suspensão dos prazos processuais, 

entretanto, deverá aguardar a publicação da decisão do CNJ, 
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uma vez que a data da publicação do acórdão pelo Conselho 

será o marco do início da suspensão. 

O pedido de suspensão dos prazos pelo Regional levou em 

consideração o recrudescimento do quadro pandêmico 

verificado no estado, bem com o indicativo de adoção de 

medidas restritivas à circulação de pessoas nos diversos 

municípios fluminenses. Além disso, o Tribunal recebeu 

pedidos de suspensão formulados por diversos órgãos e 

entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Rio de Janeiro, a Associação Nacional dos 

Advogados da União, a Associação Carioca dos Advogados 

Trabalhistas e a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de 

Janeiro. 

“No caso que ora se analisa, tem-se que o quadro fático 

verificado naquele estado da federação vem provocando a 

decretação de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção 

de pessoas e impedindo o acesso de magistrados, servidores, 

membros do Ministério Público, defensores, procuradores e 

advogados aos fóruns, gabinetes e escritórios, sendo esse 

contexto justificador e motivador do requerimento formulado 

pelo TRT1”, afirmou a conselheira Flávia Pessoa em seu voto. 

A decisão foi proferida nos autos do pedido de providências nº 

0002765-70.2020.2.00.0000 e encontra amparo na Resolução 

nº 318/2020 (link para outro sítio) do Conselho 

CNMP 

Notícia - Norma 

permite que CNMP 

instaure 

procedimentos 

administrativos com 

base em denúncias 

anônimas, publicada 

em 13/05 

Foi publicada no Diário Eletrônico do CNMP desta quarta-feira, 

13 de maio, a Emenda Regimental CNMP nº 26/2020. A 

norma dispõe sobre a instauração de procedimentos 

administrativos com base em denúncias anônimas no âmbito 

do Conselho Nacional do Ministério Público. Com isso, foi 

alterada a redação do parágrafo 1º do artigo 36 e incluído o 

parágrafo 9º ao referido dispositivo da Resolução nº 92/2013 

(Regimento Interno do Conselho). A proposição foi 

apresentada pelo conselheiro Valter Shuenquener e relatada 

pela conselheira Fernanda Marinela. 

Notícia - MPRJ 

instaura procedimento 

para fiscalizar medidas 

adotadas pelo 

Município do Rio em 

maternidades para 

proteção contra a 

Covid-19, publicada 

em 12.05.20 

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

meio da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde 

da Capital, instaurou Procedimento Administrativo para 

acompanhar e fiscalizar medidas adotadas pelos gestores de 

saúde do Município do Rio relacionadas às maternidades 

existentes na cidade, no enfrentamento à pandemia de Covid-

19. 

... 
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Veja aqui o procedimento para fiscalizar medidas adotadas 

pelo Município do Rio em maternidades para proteção contra a 

Covid-19 

Notícia - MPRJ requer 

à Justiça que 

reconsidere acordos 

de flexibilização do 

isolamento social em 

Volta Redonda e Barra 

Mansa, publicada em 

12.05.20 

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 Volta Redonda, encaminhou, no último dia 09/05, 

duas petições judiciais solicitando que a 6ª Vara Cível 

de Volta Redonda e a 1ª Vara Cível 

de Barra Mansa reconsiderem decisões que homologaram 

acordos provisórios de flexibilização do isolamento social 

firmados anteriormente pelo MPRJ com as gestões dos dois 

municípios. 

Migalhas 

Notícia - Grávida 

poderá circular com 

seu carro nos dias de 

internação durante 

rodízio em SP, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

Mulher que está grávida poderá circular com seu veículo nas 

datas de internação e previsão de alta mesmo com decreto 

59.403/20 do município de SP que estabeleceu novo rodízio 

de circulação de veículos. Decisão do desembargador Antonio 

Carlos Malheiros, do Órgão Especial do TJ/SP, considerou 

que a privação impõe a existência do periculum in mora. 

Notícia - TJ/SC 

autoriza cooperativas 

retomarem cobranças 

de energia elétrica, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

O desembargador James Ramos, do Órgão Especial do 

TJ/SC, concedeu liminar para autorizar que a FECOERUSC - 

Federação das Cooperativas de Energia e Desenvolvimento 

Rural de Santa Catarina retome cobranças regulares das 

faturas de energia elétrica em Santa Catarina dos meses de 

março e abril. A decisão suspende a aplicação da lei estadual 

17.933/20 que proíbe o corte do fornecimento de água, 

energia elétrica e gás até dezembro de 2020. 

Notícia - Justiça de SP 

dá 48h para que 

professora aprovada 

em concurso tenha 

posse efetivada, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

A juíza de Direito Marina de Almeida Gama Matioli, da 1ª vara 

Cível de Olímpia/SP, deferiu liminar para que uma professora 

aprovada em concurso público tenha sua posse efetivada no 

prazo de 48h. Os impetrados haviam impedido o exercício 

efetivo da posse baseando-se em decreto municipal que 

suspendeu as aulas, em razão do coronavírus. 

Notícia - SP: Veículo 

de responsável por 

tabelião de notas 

poderá circular sem 

restrição durante 

rodízio, disponibilizada 

em 13.05.2020 

O desembargador Renato Sartorelli, do Órgão Especial do 

TJ/SP, deu provimento a mandado de segurança impetrado 

por delegado responsável por tabelião de notas na capital 

paulista contra o decreto municipal 59.403/20, que instituiu 

restrição de circulação de veículos em função da pandemia 

decorrente do coronavírus. 

ERJ 

Notícia - Secretaria de 

Fazenda lança edição 

do boletim dos 

impactos da Covid, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-

RJ) divulgou nesta quarta-feira (13/05) a segunda edição do 

Boletim “Impactos da Covid-19”. O documento mostra como a 

pandemia do novo coronavírus afetou a atividade econômica 

do Estado do Rio. Desta vez foi observado o comportamento 

dos contribuintes fluminenses nas semanas de 1º de março a 

25 de abril deste ano. As análises foram realizadas pela 
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Assessoria de Estudos Econômico-Tributários e pela 

Subsecretaria de Estado de Receita, a partir das informações 

das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), das Notas Fiscais de 

Consumidor Eletrônicas (NFC-e) e dos Conhecimentos de 

Transporte Eletrônicos (CT-e), documento fiscal emitido pelas 

empresas transportadoras de mercadorias. 

Notícia - Procon-RJ 

lança cartilha sobre os 

direitos do 

consumidor, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

 

O Procon Estadual do Rio de Janeiro, autarquia vinculada à 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, criou 

uma cartilha para responder às principais dúvidas sobre os 

direitos dos consumidores que contratam serviços de entregas 

em domicílio (delivery), que aumentaram muito diante das 

necessidades de isolamento social. O está disponível nas 

redes sociais e site oficiais da autarquia. 

Para acessar a cartilha, clique aqui. 

CONJUR 

Notícia - Retorno de 

servidores ao trabalho 

é decisão da 

administração pública, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

O desembargador João Negrini Filho, do plantão judiciário do 

TJ-SP, acolheu pedido da Prefeitura de Ribeirão Preto e 

autorizou o retorno de servidores a atividades presenciais, 

com exceção daqueles que integram o grupo de risco da 

Covid-19. 

Notícia - Juíza nega 

liminar que pedia 

suspensão do rodízio 

ampliado em São 

Paulo, disponibilizada 

em 12.05.2020 

Depois de ver três liminares serem concedidas a paulistanos 

que por razões diversas não poderiam respeitar o rodízio 

ampliado de veículos, a prefeitura de São Paulo obteve uma 

vitória nesta terça-feira (12/5): a 4ª Vara da Fazenda Pública 

da Capital negou uma liminar que pedia a suspensão da 

medida tomada pelo prefeito Bruno Covas. 

Notícia - 

Desembargador nega 

auxílio emergencial a 

trabalhadora sem 

prova de inatividade, 

disponibilizada em 

12.05.2020 

O desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manteve decisão 

liminar que negou o pagamento de auxílio emergencial a uma 

trabalhadora que não comprovou estar inativa em seu 

emprego. Ela pediu a concessão do auxílio emergencial pela 

via judicial após ter o benefício negado pela Caixa Econômica 

Federal na cidade de Canoas, na região metropolitana de 

Porto Alegre. 

Notícia - Auxílio 

emergencial de R$ 

600 só pode ser 

sacado na Caixa, 

decide juiz do CE, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

 

As medidas para conter aglomerações tomadas pela Caixa 

Econômica Federal, estado do Ceará e União estão se 

mostrando eficientes. Assim, não há omissão evidente por 

parte das entidades. 

Notícia - Estados e 

municípios também 

podem superar LRF 

na crise, diz STF, 

É constitucional o rompimento dos limites estabelecidos na Lei 

de Responsabilidade Fiscal em tempos de crise causada por 

epidemia, deferível a todos os entes da federação. Com esse 

entendimento, o Supremo Tribunal Federal referendou a 
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disponibilizada em 

13.05.2020 

liminar do ministro Alexandre de Moraes, concedida em uma 

ação direta de inconstitucionalidade. 

Notícia - 

Desembargador libera 

reabertura de loja e diz 

que máscara é "vacina 

facial", disponibilizada 

em 13.05.2020 

Com a "vacina facial" representada pelo uso obrigatório de 

máscaras, o risco de contaminação pelo coronavírus é mínimo 

e não justifica o fechamento de uma concessionária de 

veículos e as consequências econômicas e humanas daí 

decorrentes. 

Com esse entendimento, o desembargador Soares Levada, do 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

concedeu liminar que autoriza a reabertura de uma 

concessionária de veículos durante a quarentena. Assim, a 

empresa pode retomar as atividades de venda de veículos e 

não apenas assistência técnica. 

Notícia - TJ-SP exclui 

necessidade de 

autorização das partes 

para teleaudiências, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

O Tribunal de Justiça de São Paulo editou um novo 

provimento que exclui a necessidade de concordância prévia 

das partes para realização das teleaudiências durante a 

epidemia de Covid-19, conforme previsto pela Resolução CNJ 

314/2020, que traz redação semelhante. 

 

 

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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