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ÓRGÃO 
ATOS 

RESUMO 

ERJ 

Lei Estadual 8.973 de 

10.08.2020, publicada em 

11.08.2020. 

Proíbe o uso de dados pessoais, dados sensíveis e metadados de 

usuários de plataformas virtuais de “ensino à distância” para fins de 

exploração comercial. 

Decreto Estadual 47.205 

de 10.08.2020, publicado 

em 11.08.2020. 

Altera do Decreto n.º 47.199, de 04 de agosto de 2020, que dispõe 

sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo 

coronavírus (covid19), em decorrência da situação de emergência 

em saúde. 

Art. 1º - Fica revogado o Inciso IX, do Art. 5º, do Decreto Estadual 

nº. 47.199, de 04 de agosto de 2020. 

(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: 

IX - do curso do prazo processual nos processos administrativos 

perante a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem 

como, o acesso aos autos dos processos físicos;) 

TJRJ 

TJRJ movimenta mais de 

30 milhões de processos 

desde o início do RDAU, 

disponibilizada em 

10.08.2020. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro produziu, na 

semana de 3 a 9 de agosto, 60.024 sentenças (54.762 na primeira 

instância e 5.262 na segunda instância), 48.805 decisões (47.277 

na primeira instância e 1.528 na segunda instância), 146.891 

despachos (137.799 na primeira instância e 9.092 na segunda 

instância) e 1.739.354 atos cumpridos por servidores (1.640.647 na 

primeira instância e 98.707 na segunda instância).   

Mais de 30 milhões de movimentações desde o início do RDAU.    

Do dia 16 de março, quando teve início o Regime Diferenciado de 

Atendimento de Urgência até ontem (9/8), o TJRJ totalizou 950.012 

sentenças, 927.031 decisões, 2.412.482 despachos e 25.728.342 

atos cumpridos por servidores. Uma produção que, se somada, 

passa de 30 milhões de movimentações (30.017.867).    

Escolas privadas do Rio 

continuam impedidas de 

reabrir, disponibilizada em 

11.08.2020. 

O Tribunal de Justiça do Rio confirmou nesta terça-feira (11/08) a 

decisão que suspendeu o decreto do prefeito Marcelo Crivella que 

autorizava a reabertura das escolas privadas para o 4º, 5º, 8º e 9º 

anos do ensino fundamental.  Ao indeferir o recurso apresentado 

pelo município, o presidente do TJRJ, desembargador Claudio de 

Mello Tavares, destacou que “a gravidade da situação vivenciada 

exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem 

comum”. 

Segundo o desembargador, estados e municípios têm competência 

concorrente para a adoção de medidas de combate à pandemia da 

Covid-19. E devem atuar de forma articulada no movimento de 

retomada das atividades econômicas e sociais. No entanto, de 

acordo com o desembargador, o município não comprovou ter 

atuado neste sentido, já que as aulas presenciais estão suspensas 
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em todo o Estado.  

“Não se ignora que a inédita gravidade dessa situação impôs 

drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do 

funcionamento de diversas atividades econômicas, educacionais e 

do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. Todavia, 

exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a 

tomada de medidas coordenadas, não se podendo agir de modo 

contraditório ou contraproducente, principalmente em um tema tão 

sensível e relevante para o Estado, ou mesmo em contrariedade ao 

próprio planejamento estatal, a quem incumbe, precipuamente, 

guiar o enfrentamento coletivo aos nefastos efeitos decorrentes 

dessa pandemia”, escreveu o presidente do Tribunal de Justiça na 

decisão.  

Processo 0053434-98.2020.8.19.0000 

CNJ 

Resolução permite 

videoconferência em 

processos que envolvem 

adolescentes, 

disponibilizada em 

11.08.2020. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, em sessão virtual 

extraordinária realizada na segunda-feira (10/8), uma resolução que 

autoriza a utilização de videoconferência em processos de 

apuração de atos infracionais e de execução de medidas 

socioeducativas praticados por adolescentes em conflito com a Lei. 

A ferramenta pode ser utilizada quando não for possível a 

realização presencial dos atos, durante o período em que durar a 

pandemia de Covid-19. 

CONJUR 

TJ-RJ nega HC para 

garantir trabalho 

presencial em caso de 

lockdown, disponibilizada 

em 11.08.2020. 

Não cabe Habeas Corpus contra ato normativo em tese. E o 

instrumento não pode ser usado como substituto de ação direta de 

inconstitucionalidade. Com esse entendimento, o Órgão Especial 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou nesta segunda-feira 

(10/8) HC preventivo da Elite Corretora de Câmbio e Valores 

Mobiliários para garantir a locomoção de dois funcionários, caso 

seja decretado o bloqueio total de atividades (lockdown) na capital 

do estado. 

Migalhas 

Hospital deve liberar 

acompanhante em partos 

realizados durante a 

pandemia, disponibilizada 

em 11.08.2020. 

A juíza Danielle Rodrigues da Silva, da 1ª vara Cível de 

Cataguases/MG determinou que um hospital do interior do Estado 

libere a presença de acompanhantes nos partos realizados durante 

a pandemia. O impedimento havia sido adotado pela unidade de 

saúde como medida de prevenção contra o coronavírus. 

Caso a decisão não seja cumprida, o centro de saúde deverá pagar 

uma multa de R$ 50 mil. 

Justiça de SP determina 

que Osasco permaneça na 

fase amarela de 

flexibilização, 

disponibilizada em 

11.08.2020. 

Por determinação liminar do juiz de Direito Olavo Sá Pereira da 

Silva, da 2ª vara da Fazenda Pública de Osasco/SP, o munícipio 

poderá permanecer na fase amarela do plano de flexibilização das 

atividades, em razão da pandemia. Na última sexta-feira, 8, o 

município da grande SP havia sido rebaixado para a fase laranja. 

Empresário afetado pela 

pandemia consegue 

redução de aluguel 

residencial, disponibilizada 

em 11.08.2020. 

Empresário afetado pela pandemia conseguiu liminar para redução 

de aluguel residencial durante a pandemia. Decisão é do juiz de 

Direito Paulo de Tarso Bilard de Carvalho, da 2ª vara Cível - Foro 

de São José dos Campos/SP. 

O autor explicou que, conforme acordado anteriormente, pagaria os 

alugueres de abril, maio e junho com desconto e, a partir de julho, 

passaria a pagar o valor total. Mas, alega, a perspectiva que se 
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tinha era de que haveria retomada econômica, o que não ocorreu. 

Assim, pleiteou tutela de urgência para que fosse reduzido o valor 

da locação por período maior. 

Ao analisar o pedido, o magistrado considerou, "à vista do atual 

momento”, que o contexto de pandemia teve reflexos recíprocos 

entre os contratantes. Assim, atendeu ao pedido de tutela 

antecipada para autorizar a parte autora a pagar à ré o equivalente 

a 70% do valor total a partir do vencido em julho até nova 

determinação judicial, com situação melhor avaliada ao tempo da 

sentença, ou consenso entre as partes. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

*RESOLUÇÃO SMS N° 

4.424 DE 03 DE JUNHO 

DE 2020, publicada no 

D.O em 11.08.2020 

Estabelece medidas de prevenção específicas para o 

funcionamento dos estabelecimentos e atividades que menciona e 

medidas necessárias à obtenção, utilização e suspensão de uso do 

Selo de Conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-1  

 

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 
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Malka Y Negri Advogados 
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