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PLANALTO 

Decreto nº 10.425, de 

16.7.2020 , publicado em 

17.07.2020 

Dispõe sobre o Conselho de Participação em Fundos Garantidores 

de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas e 

sobre o Conselho de Participação em Operações de Crédito 

Educativo. 

SENADO 

Aprovada flexibilização de 

regras de licitações para 

enfrentar a pandemia, 

disponibilizada em 

16.07.2020 

 

Com 59 votos favoráveis, 10 contrários e 1 abstenção, o Plenário do 

Senado Federal aprovou nesta quinta-feira (16) o projeto de lei de 

conversão da Medida Provisória (MPV) 926/2020, que trata da 

flexibilização de regras de licitações públicas enquanto durar a 

emergência de saúde pública de importância internacional causada 

pela pandemia de covid-19. O  PLV 25/2020  segue para sanção 

presidencial. A sessão remota deliberativa foi presidida pelo 

senador Marcos Rogério (DEM-RO). 

Fonte: Agência Senado 

 

CNMP 

Em webinário, 

CDDF/CNMP promove 

discussão entre 

especialistas sobre 

cuidados com idosos em 

instituições de longa 

permanência, 

disponibilizada em 

17.07.2020 

 

A Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CDDF/CNMP), presidida pelo 

conselheiro Luciano Nunes Maia, promoveu, nessa quinta-feira, 16 

de julho, o webinário “Cuidados com idosos em instituições de longa 

permanência (ILPI) em tempos de Covid-19”. 

O evento virtual – fruto da parceria entre a CDDF/CNMP, por meio 

do Grupo de Trabalho de Defesa da Pessoa Idosa, o Grupo 

Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da 

União (GNDH/CNPG) e a Frente Nacional de Fortalecimento às 

Instituições de Longa Permanência (FN-ILPI) – teve como objetivo 

debater boas práticas para a proteção dos idosos que residem em 

instituições de longa permanência. 

A principal palestrante do evento foi a médica geriatra, doutora em 

Ciências da Saúde e coordenadora-geral da FN-ILPI, Karla Cristina 

Giacomin. Para ela, diante da vulnerabilidade dos idosos em 

instituições de longa permanência em tempos de pandemia de 

Covid-19, o momento atual exige solidariedade entre os mais 

diferentes tipos de pessoas. 

“Nosso país não tem cultura associativa. É cada um lutando por si, 

e isso fragmenta e fragiliza a defesa dos direitos dos idosos. O que 

a FN-ILPI vem fazer é estender as mãos para oferecer suporte e 

informações a todas as instituições que estejam dispostas a atuar 

em apoio a essas pessoas, pois, durante a pandemia, as ILPIs 

devem ser consideradas prioridade zero para identificação de casos 

suspeitos. Esses locais precisam ser monitorados ativamente para 

evitar possíveis surtos”, falou a palestrante. (...) 

Clique aqui para ver, no canal do CNMP no YouTube, a 

apresentação completa de Karla Cristina Giacomin e todo o 

conteúdo do webinário. O evento contou com a audiência de 130 

pessoas, que puderam enviar suas perguntas aos palestrantes na 

parte final da transmissão. 
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MPRJ 

MPRJ e Defensoria 

Pública requerem que a 

Justiça intime o Estado a 

não transferir pacientes do 

Hospital de Campanha do 

Maracanã, disponibilizada 

em 17.07.2020 

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

das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, 

e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) 

encaminharam, nesta sexta-feira (17/07), petição à 14ª Vara de 

Fazenda Pública para que intime o Estado do Rio de Janeiro a 

manter os pacientes e não suspender a admissão de novos no 

Hospital de Campanha do Maracanã. 

A petição foi motivada pelo fato de as instituições terem tomado 

conhecimento pelos meios de comunicação de que a unidade seria 

fechada com a transferência de todos os pacientes, sem levar em 

consideração o quadro geral de saúde dos doentes. A justificativa 

do Estado para as medidas é o término do contrato com a 

Organização Social IABAS. 

 

ERJ 

Lei Estadual 8.933 de 

16.07.2020, publicada em 

17.07.2020 

Dispõe sobre a desburocratização para a retomada da atividade 

econômica no pós pandemia de Covid-19 no âmbito do Estado do 

Rio de Janeiro.  

Lei Estadual 8.936 de 

16.07.2020, publicada em 

17.07.2020 

Cria o programa de atendimento e orientação à Covid-19 em 

favelas e regiões periféricas do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual 8.939 de 

16.07.2020, publicada em 

17.07.2020 

Fica autorizada, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, em todos os níveis, comarcas e varas, a implantação de 
atendimento telepresencial aos jurisdicionados, durante a pandemia 
do novo coronavírus.  

OAB 

Tribunais de Justiça 

trabalham em diferentes 

estágios para volta ao 

atendimento presencial, 

disponibilizada em 

16.07.2020 

A reportagem apresenta o que cada tribunal de justiça já decidiu 

sobre a volta ao atendimento presencial e disponibiliza em que 

passo a justiça estadual tem caminhado rumo ao retorno da 

normalidade. 

CNJ 

Realidade na pandemia, 

sessões e audiências por 

videoconferência vieram 

para ficar, disponibilizada 

em 17.07.2020 

O Judiciário respondeu de forma célere às urgências impostas pela 

pandemia da Covid-19, assegurando a continuidade da prestação 

de serviços à sociedade pelo uso da tecnologia e pela mobilização 

dos tribunais. Assim que foi declarada a situação de calamidade 

pública, em março, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou um 

acordo com a Cisco Brasil tornando disponível aos tribunais o 

acesso gratuito à plataforma Webex para a realização de 

videoconferências. De outro lado, a ação de magistrados e 

servidores em adaptar ritos e procedimentos à realidade do trabalho 

remoto e virtual tem sido determinante em garantir os serviços 

judiciais essenciais aos cidadãos. 

Os resultados podem ser conferidos em números. Desde que foi 

instituído o Plantão Extraordinário na Justiça brasileira, foram 

proferidas 12 milhões de decisões judiciais, publicados 7,8 milhões 

de acordos e realizados 20,1 milhões de despachos, em um 

movimento que abrange tribunais de todos os segmentos. Os 

grandes números obtidos em meio à pandemia, que o CNJ torna 

disponível no Painel da Produtividade do Judiciário, são resultado 

da ação coletiva de milhares de magistrados, servidores e 

colaboradores. 
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CONJUR 

Em razão da epidemia, 

obras para oferta de 

internet são autorizadas no 

DF, disponibilizada em 

17.07.2020 

Os serviços de internet são necessários à educação e informação 
no período de isolamento social. Desta forma, obras para 
implantação de infraestrutura com o objetivo de ofertar serviços de 
telefonia fixa, internet e TV por assinatura devem ser autorizadas. 

O entendimento é do juiz Carlos Frederico Maroja de Medeiros, da 
Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do 
DF, ao autorizar, em caráter liminar, obras no Setor Habitacional 
Arniqueiras. 

Migalhas 

Governo de SP sanciona 

lei que assegura liberdade 

religiosa durante 

pandemia, disponibilizada 

em 17.07.2020 

O governador do Estado de SP, João Doria, sancionou a lei 

17.268/20, baseada no PL 350/20, com medidas emergenciais para 

o período de pandemia da covid-19. A lei é a única no Brasil a ter 

um capítulo que assegura a liberdade religiosa a estudantes e 

servidores públicos. 

A lei traz ainda medidas para coibir a violência doméstica contra 

mulheres, intervenções em favor de pessoas em vulnerabilidade 

social, previsão da telemedicina e apoio ao setor cultural. 

DF: Indeferido pedido de 

teletrabalho e restrição de 

atendimento em 

delegacias, disponibilizada 

em 17.07.2020 

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

Pública do DF, julgou improcedentes os pedidos de instituição de 

teletrabalho para os policiais civis, enquanto perdurarem as 

medidas de contenção do coronavírus. A solicitação foi feita pelo 

SINDEPOL/DF - Sindicado dos Delegados de Polícia do DF e pelo 

SINPOL/DF – Sindicato dos Policiais Civis do DF contra o governo 

estadual. O pedido já havido sido negado em decisão liminar 

anterior. 

STF 

Universidades particulares 

e reitores contestam 

desconto linear em 

mensalidades durante 

pandemia, disponibilizada 

em 17.07.2020 

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu duas Arguições de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs 706 e 713) com 

pedido de suspensão de todas as decisões judiciais que concedem 

compulsoriamente desconto linear nas mensalidades das 

universidades durante a pandemia da Covid-19, nos termos do 

Parecer 5/2020 do Conselho Nacional de Educação (CNE). As 

ações foram distribuídas à ministra Rosa Weber. As arguições 

foram ajuizadas pelo Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras (Crub), que representa 130 universidades, centros 

universitários e faculdades (ADPF 706), e pela Associação Nacional 

das Universidades Particulares (Anup), autora da ADPF 713. As 

duas entidades pedem o deferimento de medida liminar com 

urgência, devido ao risco decorrente dos descontos obrigatórios em 

mensalidades, semestralidades e anuidades escolares. 

TRF-2 

TRF2 realiza conciliação 

com pedidos de 

concessão do auxílio 

emergencial, que passam 

de sete mil no RJ e no ES, 

disponibilizada em 

17.07.2020 

A Justiça Federal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo realizará, 

de 23 de julho a 7 de agosto, seu primeiro mutirão de conciliação 

entre a União e pessoas que tiveram negado administrativamente o 

pedido de auxílio emergencial. A iniciativa visa a resolver mais de 

sete mil requerimentos judiciais apresentados nos dois estados até 

a segunda semana de julho e está sendo coordenada pelo Núcleo 

Permanente de Solução de Conflitos da 2ª Região (NPSC2). 

O órgão integra o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e 

atua com o apoio dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (Cesol e Cescon), das Seções Judiciárias fluminense e 

capixaba. As regras e procedimentos do mutirão foram definidos na 

Portaria PNC nº 4, assinada no dia 14 de julho pelo coordenador do 

NPSC2, desembargador federal Ferreira Neves. Para realizá-lo, o 

Núcleo conta com o apoio dos juízes federais atuantes nos 

Juizados Especiais Federais nas capitais e no interior da 2ª Região 
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e com parceria firmada com a Advocacia Geral da União (AGU). 

É para esse órgão que os magistrados deverão enviar durante o 

mutirão, por despacho, os processos devidamente instruídos com a 

documentação descrita na Portaria nº 423, de 19 de junho de 2020, 

do Ministério da Cidadania, e com o extrato do Cadastro Nacional 

de Informações Sociais (CNIS, do INSS). 

 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

DECRETO RIO Nº 47604 

DE 16 DE JULHO DE 

2020, publicado no D.O 

em 17.07.2020 

Altera o Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, que institui o 

Comitê Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, e 

acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência dos 

impactos da pandemia da COVID-19, e dá outras providências. 

 

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 

http://doweb.rio.rj.gov.br/
http://doweb.rio.rj.gov.br/
http://doweb.rio.rj.gov.br/

