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SITE /  

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

STF 

STF confirma restrição a 

operações policiais em 

comunidades do RJ 

durante pandemia, 

disponibilizada em 

05.08.2020 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou tutela 

provisória deferida pelo ministro Edson Fachin para suspender a 

realização de incursões policiais em comunidades do Rio de Janeiro, 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia da Covid-19. As operações permanecem restritas aos 

casos excepcionais e deverão ser informadas e acompanhadas pelo 

Ministério Público estadual. A decisão foi tomada por maioria de 

votos, na sessão virtual concluída na noite desta quarta-feira (4), no 

julgamento de pedido de tutela provisória incidental apresentada 

dentro da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 635. 

SENADO 

Senadores defendem 

acordo da Fiocruz com 

Oxford para produzir 

vacina contra covid-19, 

disponibilizada em 

05.08.2020. 

O Ministério da Saúde anunciou a edição de uma medida provisória 

para possibilitar que a Fiocruz tenha os recursos necessários para 

fabricar pelos menos 100 milhões de doses da vacina contra a covid-

19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. Os 

senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Humberto Costa (PT- PE), que 

são médicos, defenderam a liberação do dinheiro. 

MPRJ 

MPRJ divulga ações da 

Força Tarefa de Atuação 

Integrada na Fiscalização 

das Ações Estaduais e 

Municipais de 

Enfrentamento à Covid-

19, disponibilizada em 

05.08.2020 

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), instaurou, na última sexta-feira (31/07), um Procedimento 

de Gestão Administrativa, oficiando a estruturas internas, além de 

diferentes órgãos de controle e entidades da sociedade civil, para 

dar publicidade e transparência à sua atuação durante a pandemia 

do novo coronavírus. O objetivo da instauração é permitir os 

controles externo, interno e social do próprio MPRJ, atendendo ao 

princípio constitucional da publicidade previsto na Constituição 

Federal. 

Nos ofícios enviados, destaca-se que as principais medidas 

adotadas pela FTCOVID-19/MPRJ durante a pandemia (em especial 

as recomendações expedidas, as ações ajuizadas e as estatísticas) 

são publicadas regularmente no portal do MPRJ, assim como 

as estatísticas de produtividade e a íntegra das portarias de 

instauração de procedimentos, das recomendações e petições 

iniciais de ACPs. O Núcleo Executivo da FTCOVID-19/MPRJ, em 

sua atividade de auxílio aos órgãos de execução, até o momento 

ajuizou 25 ações civis públicas com pedidos de tutela provisória de 

urgência (23 deferidas, uma indeferida, objeto de agravo de 

instrumento ainda não julgado, e uma não analisada, também aforou 

uma Reclamação Constitucional junto ao STF), e instaurou 30 

inquéritos civis, 25 procedimentos administrativos, sete 

procedimentos de gestão administrativa e cinco procedimentos 

preparatórios, além de ter expedido 83 Recomendações. 

ERJ 

Lei Estadual 8.961 de 

03.08.2020, publicada em 

05.08.2020. 

Fica autorizado, por arbítrio dos usuários, a suspensão da cobrança 

de mensalidade e de planos adquiridos em academias de ginástica 

ou para prática de esportes durante o isolamento social na forma que 

menciona, e dá outras providências. 
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Decreto Estadual 47.196 

de 04.08.2020, publicado 

em 05.08.2020. 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo 

coronavírus (covid-19), em decorrência da situação de emergência 

em saúde. 

Art. 1° - O Decreto nº 47.176, de 21 de julho de 2020, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

(...) 

Art. 5º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o 

interesse da coletividade na prevenção do contágio 

e no combate da propagação da COVID-19, diante de mortes 

já confirmadas, DETERMINO A SUSPENSÃO, até o dia 20 

de agosto de 2020, para todo o Estado, das seguintes atividades: 

 

VI - as aulas presenciais, sem prejuízo da manutenção do 

calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas 

unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive nas 

unidades de ensino superior, conforme regulamentação por 

ato infralegal expedido pelo Secretário de Estado de Educação; 

Decreto Estadual 47.195 

de 04.08.2020, publicada 

em 05.08.2020. 

Orienta sobre a retomada antecipada das atividades práticas dos 

cursos da área de saúde das instituições privadas de ensino superior 

do estado do rio de janeiro 

PROCON 

Procon-RJ realiza a 

primeira audiência de 

conciliação virtual, 

disponibilizada em 

05.08.2020. 

O Procon-RJ, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, realizou na tarde desta terça-feira (04/07) a primeira 

audiência virtual, que terminou em acordo entre o consumidor e a 

Samsung e durou 22 minutos. As demandas aumentaram muito 

nesse período de pandemia, o Atendimento e audiências presenciais 

foram suspensas para evitar aglomeração e essa foi mais uma forma 

criada pela autarquia para procurar estimular a conciliação, buscar 

uma solução para as reclamações registradas e evitar que os 

procedimentos administrativos aumentem e acumulem na autarquia. 

IBDFAM 

Justiça concede liminar a 

beneficiário do auxílio 

emergencial que pediu 

redução de alimentos por 

desemprego, 

disponibilizada em 

05.08.2020. 

O Tribunal de Justiça do Paraná – TJPR concedeu pedido liminar a 

um homem desempregado para readequar o valor da pensão 

alimentícia paga a um de seus filhos durante a pandemia. Enquanto 

perdurar a pandemia da Covid-19, o valor da pensão será de 15% do 

salário mínimo. 

De acordo com os autos, atualmente o autor da ação recebe apenas 

o auxílio emergencial de R$ 600 por mês. Porém, o montante é 

insuficiente para custear a verba alimentar devida ao seu filho, fixada 

em 33% do salário mínimo, e as suas demais despesas. 

CONJUR 

Supremo mantém 

proibição de cortes no 

Bolsa Família durante 

epidemia, disponibilizada 

em 05.08.2020. 

O Supremo Tribunal Federal referendou nesta quarta-feira (5/8) a 

liminar que determinou a suspensão dos cortes do benefício no país 

durante calamidade pública. A votação foi unânime. 

Os ministros concordaram integralmente com o relator, ministro 

Marco Aurélio, que entende que é discriminatório promover cortes na 

transferência direta de renda por meio do programa Bolsa Família 

em apenas uma região do país. 

Juiz determina 

assembleia virtual em 

recuperação judicial, 

disponibilizada em 

05.08.2020. 

A lacuna é inerente ao desenvolvimento legislativo, pois não se 

espera que todas as soluções estejam na lei escrita, devendo-se 

buscar, muitas vezes, os fins sociais a que ela se destina para que 

se extraia sua melhor aplicação. Ao intérprete cabe adequar a norma 

a sua realidade contemporânea, não apenas buscando o sentido 

histórico da norma, mas permitindo a sua aplicação consentânea 
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com os fins a que se destina. 

Assim entendeu o juiz Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, da 

1ª Vara da Comarca de Descalvado (SP), ao determinar a realização 

de assembleia-geral de credores de forma virtual, no processo de 

recuperação judicial de um grupo econômico composto por 

empresas do ramo agrícola. Assim, a Lei 11.101/05, que rege a 

recuperação judicial, foi interpretada teologicamente. A ACG está 

marcada para a próxima sexta-feira (7/8). 

 

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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