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SITE / 

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

TJRJ 

Ato Executivo Conjunto TJ 

COJES 02 de 2020, 

publicado em 03.07.2020 

Restabelece o funcionamento dos Postos de atendimento dos 

juizados dentro dos aeroportos a partir do dia 27 de julho. 

Durante período da 

quarentena, mais de 14 mil 

processos já foram 

ajuizados na Capital, 

disponibilizada em 

03.07.2020 

O número de processos ajuizados na Capital, desde o início da 

quarentena, já ultrapassou a marca dos 14 mil, segundo dados 

referentes ao período entre 16 de março e 29 de junho de 2020. Do 

total de autos, 8.580 foram protocolados no Plantão Extraordinário 

— resultando em uma média diária de 123 processos/dia — e 4.458 

no Plantão Judiciário — com uma média de 51 autos/dia. 

CONJUR 

Redução de mensalidades 

deve ser analisada caso a 

caso, diz TJ-SP, 

disponibilizada em 

03.07.2020 

Apesar da notória crise econômica, com potencial de atingir a 

população brasileira de forma massiva, a necessidade de redução 

das mensalidades de universidades deve ser analisada caso a 

caso, sob pena de alcançar alunos que não fazem jus a tais 

benefícios, onerando a parte adversa de forma desproporcional e 

desnecessária. 

Assim entendeu o desembargador Kioitsi Chicuta, da 32ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar 

liminar pedida pela União Estadual dos Estudantes de São Paulo, 

em ação coletiva, para reduzir em 33% a mensalidade de todos os 

seus associados durante o período de suspensão das aulas 

presenciais. 

Credor não pode ficar a 

ver navios por epidemia, 

diz desembargador do TJ-

SP, disponibilizada em 

03.07.2020 

Os efeitos econômicos da epidemia do coronavírus vão incidir em 

todas as empresas, não servindo de fundamento para permitir que o 

valor bloqueado permaneça em poder do devedor e o credor fique a 

ver navios. 

Esse argumento foi usado pela 17ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo para negar um pedido de 

desbloqueio de valores da conta bancária de uma empresa 

devedora. A decisão se deu nos autos de execução de um título 

extrajudicial. 

Migalhas 

TJ/SP suspende decretos 

que restringem acesso ao 

município de Ilhabela, 

disponibilizada em 

03.07.2020 

O Órgão Especial do TJ/SP concedeu liminar suspendendo a 

validade de decretos do município de Ilhabela/SP que estabeleciam 

necessidade de autorização prévia para entrada e circulação na 

ilha. 

Justiça do DF suspende 

contratação de testes 

rápidos da covid-19 sem 

licitação, disponibilizada 

em 03.07.2020 

O juiz de Direito Jansen Fialho De Almeida da 3ª vara da Fazenda 

Pública do DF suspendeu todos os atos administrativos praticados 

no curso do procedimento público destinado à contratação de 

empresa especializada para a execução de serviços laboratoriais de 

análises clínicas cujo objetivo era a realização de 100 mil testes 

rápidos para a detecção da covid-19. Eventual contratação das 

empresas vencedoras também está suspensa. 

STF 

Notícia - Decano pede 

informações ao ministro da 

Saúde sobre 

recomendação do uso de 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde (CNTS) 
ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 707, em que 
pede que o governo federal se abstenha de recomendar o uso de 
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cloroquina para Covid-19, 

disponibilizada em 

03.07.2020 

cloroquina ou hidroxicloroquina para pacientes da Covid-19 em 
qualquer estágio da doença e suspenda qualquer contrato de 
fornecimento desses medicamentos. O relator, ministro Celso de 
Mello, requisitou informações prévias ao ministro da Saúde, que 
deve prestá-las no prazo de cinco dias. 

Notícia - Presidente do 

STF restabelece 

destinação de sobra de 

arrecadação em RO ao 

combate ao coronavírus, 

disponibilizada em 

03.07.2020 

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), restabeleceu a validade de norma do Estado de Rondônia 
(RO) que destina mais de R$ 83 milhões não utilizados do 
orçamento de 2019 por diversos órgãos (Tribunal de Justiça, 
Ministério Público, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública e 
Tribunal de Contas) ao Poder Executivo, para ações de combate ao 
coronavírus. A norma havia sido suspensa pela Justiça Estadual de 
forma monocrática. Segundo Toffoli, porém, a realidade trazida pela 
pandemia não pode fundamentar a suspensão da norma por 
decisão individual. 

UNIÃO 

Lei nº 14.019, de 2.7.2020, 

publicada no DOU de 

3.7.2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 
a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para 
circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, 
em vias públicas e em transportes públicos, sobre a adoção de 
medidas de assepsia de locais de acesso público, inclusive 
transportes públicos, e sobre a disponibilização de produtos 
saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da pandemia da Covid-19.  

Emenda Constitucional nº 

107, de 2.7.2020, 

publicada no DOU de 

3.7.2020 

Adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais 
de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos. 

INSS 

Antecipações de auxílio-

doença e BPC são 

prorrogadas até 31 de 

outubro, disponibilizada 

em 03.07.2020 

 

O Governo Federal autorizou o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) a pagar antecipações de auxílios-doença e do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). A medida foi publicada em seção 
extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (02). De 
acordo com o Decreto 10.413, as antecipações serão pagas até o 
dia 31 de outubro. 

A concessão da antecipação auxílio-doença no valor de um salário 
mínimo (R$ 1.045,00) se dará sem a realização de perícia médica. 
Para solicitar o benefício, o segurado deve anexar atestado médico 
junto ao requerimento, mediante declaração de responsabilidade 
pelo documento apresentado, por meio do portal ou aplicativo Meu 
INSS. 

O atestado médico deverá ser legível e sem rasuras e deverá 
conter as seguintes informações: assinatura e carimbo do médico, 
com registro do Conselho Regional de Medicina (CRM); 
informações sobre a doença ou a respectiva numeração da 
Classificação Internacional de Doenças (CID); e prazo estimado do 
repouso necessário. 

Importante destacar que a concessão do auxílio-doença continuará 
considerando os requisitos necessários, como carência, para que o 
segurado tenha direito ao benefício. Caso o valor do auxílio doença 
devido ao segurado ultrapasse um salário mínimo, a diferença será 
paga posteriormente em uma única parcela. 
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TRT 10ª 

Região 

DF e IHBDF devem adotar 

medidas para garantir o 

fornecimento e a qualidade 

dos EPIs dos 

trabalhadores da saúde, 

disponibilizada em 

03.07.2020 

 

A juíza Rejane Maria Wagnitz, em exercício na 19ª Vara do 
Trabalho de Brasília, deferiu em parte pedido de tutela provisória 
em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, 
determinando ao Distrito Federal e ao Instituto Hospital de Base do 
DF (IHBDF) a adoção de uma série de medidas que garantam o 
fornecimento, a qualidade e eficácia dos equipamentos de proteção 
individual (EPIs) em uso pelos profissionais de saúde. 

Na Ação Civil Pública, o Ministério Público do Trabalho noticia a 
ausência de fornecimento de EPI’s aos trabalhadores de saúde 
para prevenção da doença, assim como a ineficácia, não 
conformidade e má qualidade dos equipamentos de proteção, além 
da ausência de comunicação dos adoecimentos como acidentes de 
trabalho. Diante dos fatos, pediu a concessão de tutela provisória 
para determinar aos réus a adoção de uma série de medidas. 

Em sua decisão, a magistrada salientou que se por um lado há o 
claro risco de exposição dos profissionais de saúde à contaminação 
em razão da falta ou inadequação dos equipamentos de proteção, 
conforme apurado pelo MPT, de outro lado existe a notória 
dificuldade de aquisição dos materiais necessários ao 
enfrentamento da doença por parte dos entes públicos, 
considerando a característica de rápida propagação do vírus. 
Contudo, frisou a juíza, tais dificuldades não podem servir de 
escudo à obrigação de proteção dos trabalhadores da saúde, 
expostos diretamente e em larga proporção aos riscos de 
contaminação, sendo obrigação dos réus a manutenção de um 
meio ambiente de trabalho sadio e seguro. 

Processo n. 0000607-54.2020.5.10.0019 

 

 

MPRJ 

MPRJ instaura inquérito e 

emite recomendação à 

Prefeitura de Duque de 

Caxias para suspender 

início das aulas 

presenciais na rede 

particular, disponibilizada 

em 03.07.2020 

 

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

da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 

Educação do Núcleo Duque de Caxias, instaurou inquérito civil e 

expediu recomendações à Prefeitura de Duque de Caxias e ao 

Conselho Municipal de Educação da cidade, para que as 

instituições privadas de educação infantil não reiniciem suas 

atividades presenciais em meio à pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19). 

O MPRJ estabeleceu prazo de cinco dias úteis para resposta aos 

ofícios, recomendando que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de 

Educação adotem todas as medidas administrativas necessárias 

para que as instituições privadas de educação infantil de Duque de 

Caxias mantenham suspensas todas as atividades pedagógicas 

presenciais em suas dependências e que o Conselho Municipal de 

Educação oriente e fiscalize as instituições privadas de educação 

infantil. 

Portaria de instauração do inquérito civil 

Recomendação à Prefeitura de Duque de Caxias 

Recomendação ao Conselho Municipal de Educação de Duque de 

Caxias 
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MPRJ e Defensoria 

manifestam urgência no 

julgamento de recurso 

contra decisão que 

permitiu ao Estado 

flexibilizar isolamento 

social sem apresentar 

estudos técnico-científicos, 

disponibilizada em 

03.07.2020 

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

da Subprocuradora-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e 

Institucionais (SUB Cível/MPRJ), e a Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro (DPERJ), interpuseram, no dia 26 de junho, 

agravo interno em face da decisão da presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado (TJRJ), que deferiu pedido do Estado e decretou 

a suspensão dos efeitos da tutela provisória de urgência que, em 

razão de inexistência de estudo técnico embasado em evidências 

científicas, suspendia o Decreto Estadual nº  47.112, de 05/06/20, 

que permitia ao executivo estadual flexibilizar as medidas de 

isolamento social e retomar as atividades em todo o estado. Ao 

recurso, seguiu-se uma Manifestação Revestida de Extrema 

Urgência, também apresentada pela SUB Cível/MPRJ, em conjunto 

com a Assessoria de Atribuição Originária em Matéria Cível, na 

terça (01/07). 

Cabe ressaltar ainda que o MPRJ e a DPERJ também ajuizaram 

Reclamação junto ao STF sobre o mesmo tema - leia a matéria 

completa aqui. 

Confira o Agravo Interno. 

Veja a Manifestação Revestida de Extrema Urgência. 

 
 

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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