
 

 

Informativo nº 055 

14 de maio de 2020 

 



 

 

 

SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

UNIÃO Medida Provisória nº 966, 

de 13.5.2020 

Publicada no DOU de 

14.5.2020 

Dispõe sobre a responsabilização de 

agentes públicos por ação e omissão em 

atos relacionados com a pandemia 

da covid-19. 

INSS Notícia - Mudança de 

pagamento para conta 

corrente já está 

disponível no Meu INSS, 

publicada em 14.05.20 

A troca de pagamento para conta corrente já 

está disponível pelo Meu INSS (site e 

aplicativo para celulares). 

Basta logar (com CPF e senha), clicar em 

“Agendamento/Solicitações“, em seguida, 

clicar em “Atualização para manutenção 

de Benefício e outros serviços” e, 

finalmente, em “Transferir Benefício para 

Conta Corrente“. Após este passo, o 

segurado deve enviar os documentos 

necessários. 

Cartão magnético 

A medida vale para os beneficiários do INSS 

que recebem por meio de cartão magnético. 

O procedimento está previsto na Portaria 

543 publicada em 29/04, no Diário Oficial da 

União. 

Vale destacar que a conta deve ser no nome 

do titular do benefício e o procedimento só 

será feito mediante requerimento feito 

exclusivamente pelo Meu INSS. Cerca de 

12.4 milhões de beneficiários recebem por 

meio de cartão magnético. 

 

Notícia - Veja como 

enviar atestado médico 

pelo Meu INSS, publicada 

em 14.05.20 

Já é possível enviar o atestado médico 

diretamente pelo Meu INSS (computador ou 

aplicativo para celulares) para ser avaliado 

pela perícia. 

Desde o mês de março, o atendimento 

presencial nas agências está suspenso 

temporariamente devido à pandemia pela 

COVID-19. Por isso, a Portaria Conjunta 

9.381, publicada em 7 de abril, permitiu o 

envio do documento pelo Meu INSS e, 

também, a antecipação no valor de R$1.045 

para segurados que solicitarem o auxílio-

doença. 
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TRT 1ª 

Região 

Notícia - TRT/RJ 

suspende prazos até o 

dia 31/5, publicada em 

14.05.20 

A Presidência e Corregedoria do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) 

editaram o Ato Conjunto nº 7/2020, que 

suspende os prazos processuais nos 

períodos compreendidos entre os dias 17 de 

março e 30 de abril de 2020 e 12 e 31 de 

maio de 2020. 

O presidente do TRT/RJ, desembargador 

José da Fonseca Martins Junior, solicitou ao 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a 

suspensão dos prazos processuais diante do 

avanço da pandemia do novo coronavírus, e 

os consequentes reflexos na jurisdição da 1ª 

Região. A medida levou em conta que 

diversos municípios do Rio de Janeiro (entre 

os quais a capital) estão com indicativos para 

que ocorra bloqueio total (lockdown), 

limitando-se ao máximo possível a circulação 

de pessoas. 

A edição do novo ato também 

considerou requerimentos de suspensão dos 

prazos processuais da seccional Rio de 

Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB-RJ), da Associação Nacional dos 

Advogados da União (Anauni), da 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio de 

Janeiro, entre outras instituições. 

 

Notícia - Juízas relatam 

experiências e 

impressões sobre as 

primeiras audiências 

telepresenciais, 

publicada em 14.05.20 

No primeiro dia de audiências 

telepresenciais, a sala de audiências virtual 

da 28ª Vara do Trabalho (VT) do Rio de 

Janeiro contava com 78 pessoas. No 

segundo dia, eram 148. Para a juíza titular da 

VT, Claudia Marcia de Carvalho Soares, essa 

é uma prova inequívoca da publicidade e 

transparência garantidas pela nova forma de 

trabalho consolidada em decorrência da 

pandemia de covid-19. 

A 28ª VT/RJ – assim como a 51ª VT/RJ e a 

VT de Teresópolis – tem atuado em 

colaboração com a administração do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), 

por intermédio da Corregedoria Regional, e 

contribuído para disseminação do 

conhecimento sobre as videoconferências às 

demais unidades judiciárias. Essas unidades 

começaram as audiências virtuais antes 
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mesmo do dia 4/5, data instituída pelo 

Tribunal para retomada gradual das 

audiências na primeira instância (de acordo 

com o Ato Conjunto nº 6/2020). 

 

CNMP Notícia - Comissão da 

Saúde do CNMP destaca 

o conhecimento técnico-

científico como 

indispensável no 

combate ao coronavírus, 

publicada em 14/05 

Na sexta edição do boletim de 

acompanhamento da Covid-19, a 

Comissão da Saúde do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CES/CNMP), 

presidida pela conselheira Sandra Krieger, 

destaca que o embasamento no 

conhecimento técnico-científico é 

indispensável para a construção das 

decisões político-administrativas que 

permitam ao Estado atravessar a pandemia 

da melhor forma possível. Por isso, a 

Comissão tem contado com o apoio de 

reconhecidas fontes de produção científica 

que contribuem para a compreensão do 

atual cenário nacional de forma ampla, 

fundamentada e, sobretudo, pautada nos 

rigores da técnica e no compromisso com a 

verdade objetiva. 

Nessa linha de atuação, a CES/CNMP, 

conforme mostra o boletim, participou de 

uma série de reuniões ao longo da última 

semana. Destaque para o encontro na Casa 

Civil, dia 8 de maio, que teve como objetivo 

discutir a resolução extrajudicial de conflitos 

envolvendo a Covid-19. Além do Gabinete 

Integrado de Acompanhamento da Epidemia 

Covid-19 (Giac), participaram representantes 

de instituições como Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), Ministério da Saúde, 

Advocacia-Geral da União, entre outros. 

 

MPRJ Notícia - MPRJ 

recomenda medidas mais 

restritivas de isolamento 

social, como bloqueio 

total de atividades não 

essenciais de forma 

pontual em áreas mais 

críticas, publicada em 

14/05 

O Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, por meio da Força Tarefa de Atuação 

Integrada na Fiscalização das Ações 

Estaduais e Municipais de Enfrentamento à 

Covid-19 (FTCOVID/MPRJ) e da 3ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 

Cidadania da Capital, expediu 

Recomendações ao Governo do Estado e à 

Prefeitura do Rio para que adotem novas 

medidas de recrudescimento ao isolamento 

social, tais como aquelas típicas de bloqueio 

total (lockdown) de atividades não essenciais 

e da circulação de pessoas nas regiões do 
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Estado do Rio de Janeiro mais críticas 

sobretudo em áreas da capital e região 

metropolitana. 

STF 

 

Notícia - Ação de 

shopping contra proibição 

de serviços de entrega é 

julgada inviável, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), julgou inviável 

Reclamação (Rcl 40507) ajuizada pelo 

Shopping Center Iguatemi de Porto Alegre 

(SCIPA) contra decisão judicial que negou a 

possibilidade de comercialização de produtos 

por sistema de entrega em domicílio 

(delivery) ou no local (take away) em razão da 

pandemia do novo coronavírus. Segundo o 

relator, a decisão não contraria o 

entendimento firmado pelo STF sobre as 

competências locais para a adoção de 

medidas de contenção da Covid-19. 

 

Proibição: O Decreto municipal 20.534/2020, 

de Porto Alegre, vedou o funcionamento de 

toda atividade dentro dos shoppings centers, 

ainda que mediante atendimento não 

presencial. O juízo da 1ª Vara da Fazenda 

Pública de Porto Alegre e o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) 

rejeitaram liminar no mandado de segurança 

impetrado pelo Iguatemi, que pretendia que o 

prefeito e o secretário municipal de 

Desenvolvimento Econômico contra a 

vedação. Segundo o TJ, a proibição não seria 

desproporcional, diante das recomendações 

sanitárias de distanciamento social e das 

particularidades dos centros comerciais 

fechados. 

Notícia - Ministro derruba 

medida que autorizou 

prorrogação de 

recolhimento de impostos 

por empresa de Sergipe, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

O presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), ministro Dias Toffoli, acolheu pedido 

da Prefeitura de Aracaju (SE) para afastar 

decisão do Tribunal de Justiça estadual (TJ-

SE) que deferiu o pleito do Núcleo de 

Oncologia de Sergipe (NOS) para obter a 

prorrogação, por três meses, do prazo para 

pagamento do Imposto Sobre Circulação de 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A 

empresa havia justificado o adiamento em 

razão da situação de calamidade pública 

decorrente da pandemia da Covid-19. Na 

Suspensão de Segurança (SS) 5373, a 

prefeitura alegou que a decisão poderia 

acarretar “nefastas consequências para as 

combalidas finanças do município”, diante 

dos inegáveis riscos de grave lesão à ordem 
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público-administrativa e econômica. Também 

apontou a existência da violação do princípio 

da separação dos Poderes e a instituição 

indevida de privilégio a um único contribuinte. 

Notícia - Mantida 

determinação de que 

Município de Marília (SP) 

cumpra decreto estadual 

sobre quarentena, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), negou seguimento à 

Reclamação (RCL) 40426, ajuizada pelo 

Município de Marília (SP) contra decisão 

judicial que determinou o cumprimento das 

disposições do Estado de São Paulo em 

relação à pandemia. Segundo a ministra, não 

houve afronta ao entendimento do STF sobre 

a competência concorrente dos entes 

federativos para tratar da matéria. 

Notícia - Plenário 

referenda cautelar que 

afastou restrições da LRF 

e da LDO para combate à 

pandemia, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) referendou, nesta 

quarta-feira (13), a medida cautelar deferida 

em 29/3 pelo ministro Alexandre de Moraes 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

6357, para afastar as exigências da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/2000) e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (Lei 13.898/2019) relativas à 

demonstração de adequação e compensação 

orçamentária para a criação e expansão de 

programas públicos destinados ao 

enfrentamento da Covid-19. O afastamento 

das exigências é válido para todos os entes 

da federação que tenham decretado estado 

de calamidade pública decorrente da 

pandemia do novo coronavírus. 

TRF-2 Notícia - Portaria da JFRJ 

suspende distribuição de 

ordens judiciais até o dia 

31 de maio, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

A Direção do Foro da SJRJ, por meio da 

Portaria No JFRJ-PDG-2020/00011, 

prorrogou a suspensão da distribuição 

ordinária de ordens judiciais no âmbito da 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro até o dia 

31 de maio de 2020, observadas as 

disposições das Portarias nº JFRJ-

PGD2020/00008 e nº JFRJPGD-2020/00010 

para fins de distribuição e cumprimento de 

mandados de natureza urgentíssima, que 

serão cumpridos durante o 

período preferencialmente por meio 

eletrônico. 

Clique abaixo para ler as Portarias na íntegra. 

Portaria No JFRJ-PDG-2020/00011 

Portarias nº JFRJ-PGD2020/00008 
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Portarias nº JFRJPGD-2020/00010 

 

TJRJ Notícia - TJ do Rio dá 

cinco dias para que 

estado e município 

desbloqueiem seus leitos 

hospitalares, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

A 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio decidiu nesta quarta-feira 

(13/5) aumentar para cinco dias o prazo para 

que a Prefeitura do Rio e o Governo do 

Estado coloquem em operação todos os 

leitos livres existentes nas redes estadual ou 

municipal para atender os pacientes com 

Covid-19. 

A decisão anterior, proferida durante o 

Plantão Judiciário do dia 9 deste mês, a 

pedido do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, havia fixado prazo de 48 horas para 

o cumprimento da liminar, sob pena de multa 

de R$ 10 mil para o governador Wilson Witzel 

e para o prefeito Marcelo Crivella. 

 

Notícia - Pandemia: 

acordo judicial reduz 

mensalidade de escolas 

particulares do Sul do 

estado, disponibilizada 

em 13.05.2020 

Um acordo firmado pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da 

Comarca de Três Rios  em parceria com o 

Procon, a OAB e as escolas particulares do 

município proporcionará um alívio no bolso 

dos pais de alunos daquela região no período 

de pandemia. Para atender aos envolvidos, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (TJRJ) viabilizou a colocação em 

prática do programa de descontos oferecido 

pelas 16 escolas dos municípios de Três 

Rios, Paraíba do Sul e Comendador Levy 

Gasparian. A iniciativa vai refletir sobre os 

valores das mensalidades com vencimento a 

partir deste mês de maio até o retorno das 

atividades presenciais. 

 

Notícia - Pandemia: 

Justiça determina 

interdição e fechamento 

de estabelecimentos 

comerciais não 

essenciais que estejam 

abertos em Macaé, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

 

Os estabelecimentos comerciais que forem 

encontrados abertos em Macaé em 

desconformidade com os decretos municipais 

que estabeleceram medidas de 

distanciamento social deverão ser 

interditados e lacrados. A decisão, do juiz 

Josue de Matos Pereira, da 2ª Vara Cível de 

Macaé, exclui apenas os supermercados, 

mercados, postos de gasolina, farmácias e 

serviços de saúde, como hospitais, clínicas e 

laboratórios. 
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Notícia - Novo Ato 

prorroga o teletrabalho e 

suspende prazos dos 

processos eletrônicos e 

físicos até 31 de maio, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

 

O presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, desembargador 

Claudio de Mello Tavares, assinou, nesta 

quinta-feira (14/5), o Ato Normativo 

nº.14/2020, que modifica as regras do 

Plantão Extraordinário eletrônico em razão 

da edição da Resolução nº. 318/2020 do 

Conselho Nacional de Justiça.  Com a nova 

medida, os processos judiciais que tramitam 

em meio eletrônico voltam a ter os prazos 

suspensos, a partir desta sexta-feira (15/5), 

permanecendo assim até o dia 31 de maio, 

sendo vedada a designação de atos 

presenciais. 

O Ato também prorroga a adoção do regime 

de teletrabalho e a suspensão dos prazos 

processuais dos processos físicos até o dia 

31 de maio - exceto no caso de ato 

processual necessário à preservação de 

direitos e de natureza urgente. 

 

ERJ Notícia - Secretaria de 

Ciência e Tecnologia 

fecha parceria com 

clubes cariocas contra 

subnotificação da covid, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

 

Longe dos campos, Flamengo, Vasco, 

Fluminense e Botafogo estão convocando 

torcedores e suas famílias para responder e 

compartilhar em massa o levantamento 

digital que a Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SECTI) lançou, nesta 

semana, para descobrir as subnotificações 

da Covid-19 no Estado. 

Notícia - TV Alerj começa 

a transmitir videoaulas da 

rede estadual a partir de 

segunda (18/5), 

disponibilizada em 

14.05.2020 

 

Os alunos da rede pública estadual poderão 

assistir a mais aulas por meio da TV aberta a 

partir da próxima segunda-feira, dia 18. A 

Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) 

ampliou a transmissão das atividades 

pedagógicas na televisão, que agora também 

serão exibidas na TV Alerj, no canal 15.2, de 

7h às 9h. 

CNJ Nota Técnica 24 de 

12.05.2020 

Dirige-se ao Poder Executivo Federal, aos 

Poderes Executivos Estaduais e Municipais e 

ao Procurador-Geral da República para 

manifestar-se pela adoção de medidas de 

gestão voltadas à prevenção da 

Judicialização da Saúde durante a pandemia 

da Covid-19. 

 

IBDFAM Notícia - PL busca 

garantir acompanhante 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto 

de Lei 2551/20, que busca garantir que a 
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hospitalar de pessoas 

com deficiência durante o 

período de pandemia, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

pessoa com deficiência internada em hospital 

tenha direito a algum acompanhante ou 

atendente pessoal mesmo durante período 

de calamidade pública, defesa de 

emergência ou estado de sítio. 

Se aprovada, a proposta elaborada pelo 

deputado Coronel Armando (PSL/SC) vai 

alterar o texto do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146/15) para garantir um 

acompanhante para essas pessoas durante a 

situação enfrentada com a pandemia do novo 

coronavírus. 

 

CONJUR Notícia - Câmara aprova 

novo texto-base de PL 

que congela leis do 

Direito Privado na 

epidemia, disponibilizada 

em 14.05.2020 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados 

aprovou, nesta quinta-feira (14/5), o texto-

base do Projeto de Lei 1.179/2020, que 

suspende temporariamente leis do Direito 

Privado enquanto durar a epidemia de Covid-

19 no Brasil. Os deputados agora analisam 

os destaques que pedem mudanças no 

relatório. 

Notícia - Academia que 

havia obtido liminar para 

abrir deve permanecer 

fechada, diz TJ-MG, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

Uma academia de ginástica de Belo 

Horizonte — a Sempre Viva — havia 

conseguido na Justiça autorização para 

funcionar. Mas uma decisão do TJ-MG desta 

terça-feira (12/5) suspendeu a liminar que 

havia sido concedida no primeiro grau, 

determinando, assim, que o estabelecimento 

permaneça fechado durante o período de 

confinamento decorrente da epidemia de 

Covid-19. 

 

Notícia - Juíza considera 

Havan hipermercado e 

manda reabrir loja no 

interior de SP, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

A juíza Maria Isabella Carvalhal Esposito 

Braga, da 1ª Vara Civil de Lorena (SP), 

concedeu na tarde de desta quarta-feira 

(13/5) liminar suspendendo os efeitos do auto 

de interdição e fechamento da Havan no 

centro da cidade. A loja foi alvo de autuação 

após fiscalização por agentes municipais. 

Notícia - Receita prorroga 

prazo para transmissão 

de Escrituração Contábil 

Digital de 2019, 

disponibilizada em 

13.05.2020 

A Receita Federal prorrogou o prazo para 

transmissão da Escrituração Contábil Digital 

(ECD), referente ao ano-calendário de 2019, 

em caráter excepcional, até o último dia útil 

do mês de julho de 2020, inclusive nos casos 

de extinção, incorporação, fusão e cisão total 

ou parcial da pessoa jurídica. 
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Migalhas Notícia - Ações populares 

pedem adiamento do 

Enem 2020, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

Duas ações populares foram protocoladas 

com o objetivo de suspender ou adiar a 

realização do Enem 2020, marcado para 1º e 

8 de novembro. As ações foram protocoladas 

pelo deputado Federal Marcelo Freixo, na 6ª 

vara Cível da JF/DF, e pelo diretor-geral da 

FAP – Faculdade Humanismo e Inovação, na 

1ª vara Cível da JF/GO, sob o fundamento de 

que os fatos advindos da pandemia 

influenciarão diretamente nos resultados do 

exame. 

Notícia - Exportadora de 

madeira consegue 

prorrogar parcelas de 

empréstimo devido à 

pandemia, 

disponibilizada em 

14.05.2020 

Empresa exportadora de madeira para a 

Índia conseguiu prorrogação de parcelas de 

empréstimo bancário em razão da pandemia 

do coronavírus. Decisão é do juiz de Direito 

Mario Chiuvite Júnior, da 22ª vara Cível de 

São Paulo/SP. Para o magistrado, se trata de 

caso fortuito ou força maior, excluindo a 

responsabilidade da parte que não deu causa 

ao advento. 

 

 

 

 

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. 
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