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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

STF 

Notícia - Ministro suspende 

decisões que autorizaram 

funcionamento de 

academias em Osasco 

(SP) e em Goiás, 

disponibilizada em 

28.05.2020 

O ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência 

do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu 

decisões que autorizaram o funcionamento de 

academias de esporte do Município de Osasco 

(SP) e do Estado de Goiás. O ministro deferiu 

medidas cautelares nas Suspensões de 

Segurança (SSs) 5389 e 5391, ajuizadas pelos 

Ministérios Públicos de São Paulo (MP-SP) e de 

Goiás (MP-GO) contra decisões das justiças 

estaduais. 

STJ 

Notícia - Caráter 

constitucional impede STJ 

de analisar suspensão de 

liminar que manteve 

isolamento em 

Votuporanga (SP), 

disponibilizada em 

29.05.2020 

O presidente do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), ministro João Otávio de Noronha, não 

conheceu do pedido do município de 

Votuporanga (SP) para suspender a decisão de 

um desembargador do Tribunal de Justiça de 

São Paulo (TJSP) que não permitiu o 

relaxamento de medidas de isolamento social 

adotadas para combater a pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19). Na decisão desta quinta-

feira (28), Noronha afirmou que o pedido do 

município tem fundamento na Constituição 

Federal, o que inviabiliza a análise da 

contracautela pelo STJ. 

Notícia - STJ reconhece 

competência do STF para 

julgar pedido de suspensão 

contra fornecimento de 

merenda escolar em 

município do RJ, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

Pelo caráter eminentemente constitucional da 

controvérsia, o presidente do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), ministro João Otávio de 

Noronha, não conheceu de um pedido do 

município de São Pedro da Aldeia (RJ) para 

suspender decisão do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (TJRJ) que determinou o 

fornecimento de alimentação aos alunos da rede 

pública durante o período de suspensão das 

aulas em virtude da pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19). O ministro explicou que a 

demanda se refere à aplicação do princípio da 

dignidade humana à luz da garantia do direito 

social à alimentação, "questão com expresso 

fundamento na Constituição Federal", 

inviabilizando a análise do pedido pelo STJ. 

UNIÃO 

Lei nº 14.006, de 

28.5.2020, publicada em 

29.05.2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

para estabelecer o prazo de 72 (setenta e duas) 

horas para que a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) autorize a importação e 

distribuição de quaisquer materiais, 

medicamentos, equipamentos e insumos da área 

de saúde registrados por autoridade sanitária 

estrangeira e autorizados à distribuição comercial 

em seus respectivos países; e dá outras 

providências.  
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Decreto nº 10.384, de 

28.5.2020 , publicada em 

29.05.2020 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a 

apresentação obrigatória para o alistamento 

militar devido ao enfrentamento da pandemia da 

covid-19 . 

Decreto nº 10.382, de 

28.5.2020, publicada em 

29.05.2020 

Institui o Programa de Gestão Estratégica e 

Transformação do Estado, no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, altera o Decreto nº 9.739, de 28 de 

março de 2019, que estabelece medidas de 

eficiência organizacional para o aprimoramento 

da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, estabelece normas 

sobre concursos públicos e dispõe sobre o 

Sistema de Organização e Inovação Institucional 

do Governo Federal, e remaneja, em caráter 

temporário, Funções Comissionadas do Poder 

Executivo - FCPE para o Ministério da Economia. 

 

TRT 1ª 

Região 

Notícia - Confira os 

feriados municipais de 

junho na jurisdição do 

TRT/RJ, publicada em 

29.05.2020 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ) editou o Ato nº 35/2020 (link para outro 

sítio), alterando o Ato nº 222/2019 (que 

estabelece os dias em que não haverá 

expediente em unidades do Regional fluminense 

em 2020). O objetivo da edição da nova norma - 

disponibilizada no DEJT do dia 3/4/20 -  foi 

acrescentar os dias de suspensão de expediente 

em virtude de feriados municipais, que no mês 

de junho são: 

 9/6 - Magé; 

 24/6 - Itaboraí, Macaé, Niterói e São 

João de Meriti; 

 29/6 - Cantagalo e Petrópolis. 

CORPUS CHRISTI 

Vale lembrar que no dia 11/6, quinta-feira, é 

celebrado o feriado nacional de Corpus Christi, e 

no dia 12/6, sexta-feira, foi decretado ponto 

facultativo. Nesses dias não haverá expediente 

nas unidades do TRT/RJ em todo o estado do 

Rio de Janeiro.  

 

TRT 10ª 

Região 

Notícia - Liminar garante 

pagamento de benefício 

emergencial a trabalhador 

que teve contrato de 

trabalho suspenso, 

publicada em 29.05.2020 

 

O juiz Gilberto Augusto Leitão Martins, titular da 

22ª Vara do Trabalho de Brasília, deferiu tutela 

de urgência antecipada para garantir a um 

trabalhador que teve o contrato de trabalho 

suspenso o direito de receber o benefício 

emergencial previsto na Medida Provisória (MP) 

936/2020, que dispõe sobre medidas de 

enfrentamento à crise causada pela pandemia de 

covid-19. O Ministério da Economia negou o 

pagamento porque o trabalhador teria um 
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mandato eletivo, mas segundo prova nos autos, 

ressaltou o magistrado, o trabalhador é apenas 

suplente de vereador em um município paulista, 

o que não lhe garante a percepção de subsídios. 

O trabalhador ajuizou mandado de segurança 

contra o Secretário Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, com pedido 

de liminar em que requereu garantia judicial no 

sentido de receber o benefício emergencial como 

previsto na MP 936/2020. Ele conta que teve seu 

contrato de trabalho suspenso, com a devida 

comunicação do Ministério da Economia, mas 

que não recebeu o benefício sob a alegação que 

possui mandato eletivo. O trabalhador, contudo, 

nega essa informação, afirmando que é apenas 

suplente de vereador, conforme informação no 

próprio site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)... 

Processo n. 0000419-52.2020.5.10.0022 

 

MPRJ 

Notícia - MPRJ ajuíza ação 

para suspender decreto 

que permite realização de 

atividades religiosas 

presenciais no Rio, 

publicada em 29.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva da Capital e da Força Tarefa de 

Atuação Integrada na Fiscalização das Ações 

Estaduais e Municipais de Enfrentamento à 

Covid-19/MPRJ (FTCOVID/MPRJ), ajuizou, 

nesta quinta-feira (28/05), ação civil pública com 

pedido de tutela de urgência contra o Município 

do Rio para suspender os efeitos do decreto que 

readmite a realização de atividades religiosas 

presenciais na cidade. O MPRJ ressalta que o 

ato extrapola a competência municipal e 

ilegalmente flexibiliza uma atividade que está 

vedada em âmbito estadual, como estratégia de 

combate à disseminação do novo coronavírus. 

O texto da ação destaca que o decreto municipal 

47.461/2020 se contrapõe às medidas restritivas 

sanitárias estabelecidas em âmbito estadual ao 

garantir o funcionamento de tempos religiosos 

para a realização de cultos. Deste modo, 

"diversas cerimônias religiosas com 

aglomerações de pessoas em milhares de 

templos espalhados pelo território do município 

do Rio de Janeiro poderão ser realizadas, 

incrementando, sobremaneira, o risco de 

disseminação do vírus, ainda que respeitado o 

distanciamento utópico previsto no ato, o qual, 

sabemos, é de difícil implementação e 

fiscalização, mormente considerando-se que 

muitas vezes os espaços destinados aos cultos 

são pequenos se comparados ao grande número 

de fiéis das igrejas". 
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Notícia - MPRJ obtém 

decisão multando o 

prefeito de Duque de 

Caxias por descumprir 

ordem de manter o 

isolamento social, 

publicada em 29.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ), por meio da Força-Tarefa de Atuação 

Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e 

Municipais de Enfrentamento à Covid-19 

(FTCOVID-19/MPRJ) e da 2ª Promotoria de 

Justiça de Saúde da Região Metropolitana I, 

obteve nesta quinta-feira (28/05), junto à 3ª Vara 

Cível de Duque de Caxias, decisão determinando 

que o prefeito de Duque de Caxias, Washington 

Reis, pague multa no valor de R$ 20 mil, a ser 

revertida para o fundo de proteção aos 

interesses difusos, previsto na Lei de Ação Civil 

Pública, por descumprir decisão judicial que 

determinou a manutenção das medidas de 

isolamento social no município até a 

apresentação de laudo técnico garantindo a 

ausência de risco para a população. A decisão 

proibindo a administração municipal de flexibilizar 

o isolamento social através da reabertura do 

comércio local, foi proferida no bojo da Ação Civil 

Pública proposta pela Defensoria Pública do 

Estado do Rio, na qual a 2ª Promotoria de 

Justiça de Saúde da Região Metropolitana I 

colaborou ativamente. 

O MPRJ demonstrou ao Juízo que, após a 

decisão suspendendo a abertura das atividades 

comerciais no município, os estabelecimentos 

comerciais, em sua maior parte, foram reabertos 

nas principais avenidas da cidade, promovendo 

fluxo intenso de pedestres, sem qualquer 

fiscalização por parte da Prefeitura de Duque de 

Caxias. O isolamento social é a principal medida 

recomendada pelas autoridades médicas e 

sanitárias para evitar a propagação da pandemia 

do novo coronavírus (Covid-19). 

 

Notícia - MPRJ ajuíza ação 

para que Município do Rio 

providencie Plano de 

Gestão de Óbitos, 

publicada em 28.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ), por meio da Força-Tarefa de Atuação 

Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e 

Municipais de Enfrentamento à COVID-19/MPRJ 

(FTCOVID-19/MPRJ), do Grupo de Atuação 

Especializada em Segurança Pública 

(GAESP/MPRJ) e do Grupo de Atuação 

Especializada em Meio Ambiente 

(GAEMA/MPRJ), ajuizou, nesta quarta-feira 

(27/05), ação civil pública com pedido de tutela 

de urgência em face do município do Rio de 

Janeiro, para que o mesmo providencie a 

elaboração e a execução de Plano de Gestão de 

Óbitos, contemplando o conjunto de ações e 

matriz de responsabilidades referentes a toda a 

cadeia dos óbitos, haja vista o expressivo 

aumento do número de mortes na cidade em 

função da pandemia de Covid-19. 
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O MPRJ encaminhou, em 13 de maio, a 

Recomendação n° 29/2020, a fim de que fosse 

elaborado o referido o plano, mas, até a presente 

data, não houve resposta pelo ente municipal, o 

que motivou a propositura da ação civil pública. 

O objetivo é compelir o Município do Rio de 

Janeiro a planejar as ações, fluxos e 

responsáveis pelas diversas etapas que devem 

ser percorridas desde a ocorrência do óbito até o 

sepultamento/cremação. 

 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

PORTARIA “N” F/CFE Nº 

129, DE 28 DE MAIO DE 

2020, publicada no D.O em 

29.05.2020 

Altera o prazo de cadastramento de sociedades 

empresárias e empreendedores individuais que 

exerçam atividades de fornecimento de 

mercadorias, tabuleiros e demais equipamentos 

nas feiras livres, móveis e de produtos orgânicas 

do Município do Rio de Janeiro e revoga o art. 3.º 

da Portaria “N” F/CFE n.º 124, de 27 de abril de 

2020. 

PORTARIA “N” F/CFE Nº 

130, DE 28 DE MAIO DE 

2020, publicada no D.O em 

29.05.2020 

Estabelece canal para atendimento ao público 

em geral da Coordenação de Feiras para 

protocolização de petições durante a suspensão 

do atendimento presencial em virtude da 

pandemia de COVID-19 e procedimentos 

correlatos. 

PORTARIA “N” F/CFE Nº 

132, DE 28 DE MAIO DE 

2020, publicada no D.O em 

29.05.2020 

Prorroga a suspensão de funcionamento das 

feiras de ambulantes, feiras especiais e de 

Feirartes do Município do Rio de Janeiro, em 

virtude da pandemia de COVID-19. 

PORTARIA “N” F/CFE Nº 

131, DE 28 DE MAIO DE 

2020, publicada no D.O em 

29.05.2020 

Prorroga a suspensão do atendimento ao público 

em geral da Coordenação de Feiras em virtude 

da pandemia de COVID-19. 

IBDFAM 

Notícia - Pai consegue 

redução do pagamento de 

alimentos por tempo 

indeterminado em razão da 

pandemia, disponibilizada 

em 29.05.2020 

 

A 9ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro - TJRJ reduziu por tempo 

indeterminado o pagamento de pensão 

alimentícia em razão da pandemia causada pelo 

novo Coronavírus. Os magistrados afirmaram 

que o alimentante é médico e faz parte do grupo 

de risco, portanto não está exercendo a sua 

profissão totalmente e não possui renda para dar 

continuidade à total obrigatoriedade dos 

alimentos. 

 

CONJUR 

Notícia - OAB-SP entra 

com pedido liminar contra 

audiências de instrução 

virtuais no TRT-15, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

A seccional de São Paulo da Ordem dos 

Advogados do Brasil encaminhou nesta quarta-

feira (27/5) ao Conselho Nacional de Justiça um 

pedido de providências com pleito liminar sobre a 

adequação de portaria que suspende os prazos 

processuais no âmbito do TRT-15 (Campinas) e 
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 disciplina audiências telepresenciais nas 

unidades judiciárias. 

Notícia - STF suspende 

julgamento sobre lei que 

autoriza corte de energia, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

Se preservado o núcleo da regulação sobre o 

fornecimento de energia elétrica e água, de 

competência da União, lei estadual pode tratar 

da prestação desses serviços. Com esse 

entendimento, o ministro Marco Aurélio negou 

pedido de suspensão de lei do Paraná editada 

para impedir o corte de energia, por 

inadimplência, durante a epidemia. 

O julgamento, que acontece em Plenário Virtual, 

foi suspenso nesta quinta-feira (28/5) após 

pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. 

 

Notícia - Empresas 

conseguem suspender 

pagamento de energia na 

primeira instância, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

Uma empresa que está em recuperação judicial 

conseguiu na Justiça o direito de pagar apenas a 

energia consumida. A empresa havia comprado 

energia no mercado aberto e, com a queda da 

produção por conta da crise, a energia 

contratada se mostrou excedente. O juiz Bruno 

Paes Straforini, da 1ª Vara Judicial do Foro de 

Santana de Parnaíba, também determinou a 

proibição do corte de energia da empresa por 90 

dias. 

 

Notícia - Proibição de 

suspender plano de saúde 

durante epidemia é 

mantida pelo TJ-PE, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

Uma decisão da Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Garanhuns (PE) havia determinado 

a manutenção dos contratos coletivos de saúde 

firmados entre um convênio de saúde — Unimed 

Caruaru — e o município de Garanhuns. A 

Unimed pediu ao TJ-PE o efeito suspensivo da 

determinação de primeiro grau, via agravo de 

instrumento. Mas o relator do caso, 

desembargador Evio Marques da Silva, da 2ª 

Turma da Câmara Regional, indeferiu o pedido 

nesta sexta-feira (29/5). 

 

Notícia - Decisão de reabrir 

academias reflete interesse 

local, diz desembargador 

do TJ-SP, disponibilizada 

em 29.05.2020 

A decisão do município em autorizar o 

funcionamento de academias de ginástica reflete 

interesse local, o que restou autorizado pela 

análise da ADI 6.341 pelo Supremo Tribunal 

Federal, encontrando-se autorizada, ainda, por 

decreto federal que incluiu as academias no rol 

de atividades essenciais durante a epidemia de 

Covid-19. 
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Notícia - STF chega a 2,5 

mil processos recebidos 

relacionados à Covid-19, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

O Supremo Tribunal Federal recebeu 2,5 mil 

processos relacionados à epidemia da Covid-19 

desde 12/3, quando foi publicada resolução 

implementando medidas de distanciamento 

social como prevenção ao contágio. Nesse 

período, foram proferidas mais de 2,3 mil 

decisões a respeito da matéria. 

 

Migalhas 

Notícia - Escola deve 

reduzir mensalidades em 

25% até o retorno das 

aulas presenciais, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

Instituição de ensino terá que reduzir em 25% o 

valor de mensalidades vincendas de contrato até 

o retorno das aulas presenciais em razão da 

pandemia. Em decisão, o juiz de Direito Paulo 

Barone Rosa de Belo Horizonte/MG, considerou 

que se trata de evento impossível de ser previsto 

ou evitado, impedindo cumprir a obrigação nos 

termos pactuados. 

 

Notícia - Prefeitura não 

pode impedir 

funcionamento de 

comércio do ramo de 

higiene pessoal e limpeza, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

 

Estabelecimento que atua no ramo de higiene 

pessoal e limpeza não pode ser impedido de 

funcionar por decreto municipal. Sob esse 

entendimento, o juiz de Direito Rafael Rauch, da 

1ª vara Cível de Taboão da Serra/SP, deferiu 

tutela de urgência e permitiu a reabertura. 

Notícia - Empresa em 

recuperação judicial 

consegue reaver 80% de 

valor bloqueado, 

disponibilizada em 

29.05.2020 

Uma empresa em recuperação judicial teve 

confirmada decisão que permitiu levantar 80% de 

um total de R$ 354 mil, que havia sofrido 

constrição em ação de execução proposta por 

instituição financeira na condição de credora 

extraconcursal. Decisão monocrática é do 

desembargador Mariano do Nascimento, da 1ª 

câmara de Direito Comercial do TJ/SC, ao 

considerar princípio da preservação da empresa 

e a crise econômica instaurada pela pandemia. 

 

 

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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