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Decreto nº 10.489, de 

17.9.2020, publicado no 

DOU de 18.9.2020 

Altera o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 

regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe 

sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 

adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Lei nº 14.058, de 

17.9.2020, publicada no 

DOU de 18.9.2020 

Estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do 

benefício emergencial mensal de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de 

julho de 2020. 

CSJT 

Corregedoria-Geral da JT 

recomenda priorização de 

ações que envolvam 

profissionais da saúde que 

atuam na pandemia, 

disponibilizada em 

18.09.2020. 

A medida leva em consideração o esforço dos profissionais da 

saúde que enfrentam diretamente e diariamente o novo 

coronavírus, expostos a perigo de contágio. 

STF 

Suspensa eficácia de lei 

do Maranhão que 

interrompia pagamento de 

crédito consignado 

durante pandemia, 

disponibilizada em 

18.09.2020 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), suspendeu a eficácia de lei do Estado do Maranhão que 

determinou a suspensão, por 90 dias, no âmbito do estado, do 

pagamento de contratos de crédito consignado de servidores 

públicos estaduais e municipais e de empregados públicos e 

privados em decorrência da pandemia da Covid-19. A medida 

liminar, deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

6475, será submetida a referendo do Plenário. 

A Lei estadual 11.274/2020 também estabelece que, encerrado o 

estado de emergência pública, as instituições financeiras deverão 

oferecer condições facilitadas para o pagamento das parcelas 

vencidas durante a suspensão e afasta a incidência de juros de 

mora, multa ou correção monetária sobre o valor das parcelas com 

vencimento a partir de 20/3/2020. 

CONJUR 

TJ-SP manda exumar 

homem enterrado em vala 

comum por Covid, 

disponibilizada em 

18.09.2020 

Não há risco aos trabalhadores em se exumar e trasladar corpo de 

quem não morreu vítima de Covid-19. Por esse entendimento, a 1ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça expediu alvará 

para que um cemitério em Sorocaba (SP) exume um homem 

enterrado em vala comum, morto supostamente pelo coronavírus. 

O homem morreu no dia 19 de abril. O resultado negativo para 

infecção por Covid-19 foi disponibilizado depois do falecimento e só 

foi liberado em 23 de abril, após o sepultamento. Foi inclusive 

retificado o assento de óbito para o fim de excluir da causa mortis a 

suspeita de infecção pelo vírus. 

O juiz indeferiu o pedido por considerar que “muito tempo se 

passou para se fazer a exumação e traslado do corpo, que foram 

tomadas as medidas legais vigentes à época do óbito e que a 

concessão de alvará colocaria em risco os profissionais 

envolvidos”. 

Relator da apelação, o desembargador Francisco Loureiro deu 
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razão aos familiares e reformou a sentença. “Desarrazoado exigir 

dos familiares a manutenção do corpo em jazigo que apenas se 

presta a lembrá-los da angústia de não terem direito a uma 

despedida adequada”, disse. “A medida que melhor preserva os 

direitos da família em harmonização às medidas sanitárias e de 

saúde pública é o enterro direto no jazigo da família, com as 

mesmas restrições de enterros comuns quanto ao número de 

pessoas, sem realização de velório”, afirmou. 

Assim os desembargadores autorizaram a expedição do alvará 

para exumação, traslado do corpo e enterro direto no jazigo da 

família, em Votorantim (SP). 
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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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