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MPRJ 

MPRJ encerra força-tarefa 

de fiscalização das ações 

de enfrentamento à Covid-

19, disponibilizada em 

07.10.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) promoveu 
nesta terça-feira (06/10), o encerramento da Força-Tarefa de 
Atuação Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e 
Municipais de Enfrentamento à Covid-19 (FTCOVID-19/MPRJ). A 
conclusão dos trabalhos foi celebrada em reunião realizada nesta 
manhã com integrantes da força-tarefa e o procurador-geral de 
Justiça, Eduardo Gussem.  

Com proposta de atuação preventiva e célere, mediante trabalho 
conjunto e colaborativo com órgãos internos e externos, a 
FTCOVID-19/MPRJ alcançou o objetivo pretendido e conseguiu 
concluir diversas investigações relevantes com importantes ganhos 
materiais e imateriais para a sociedade.  Ao longo de seis meses 
de trabalho, a FTCOVID-19/MPRJ, em conjunto com os Promotores 
Naturais, ajuizou 32 Ações Civis Públicas com 28 pedidos de tutela 
provisória (sendo 25 deferidos, dois ainda não analisados e um 
indeferido), além de uma Reclamação Constitucional. Também 
instaurou 29 Inquéritos Civis, 25 Procedimentos Administrativos, 
oito Procedimentos de Gestão Administrativa e cinco 
Procedimentos Preparatórios. Expediu ainda 70 Recomendações e 
216 ofícios para diferentes órgãos e gestores públicos. 

  

MPT 

COVID-19: MPT emite 

nota sobre fiscalização de 

empresas terceirizadas do 

setor público, 

disponibilizada em 

07.10.2020 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) publica, nesta quarta-feira 
(7), nota técnica (NT) destinada a orientar gestores públicos a 
respeito da fiscalização do cumprimento de normas de segurança 
relacionadas à COVID-19 pelas empresas terceirizadas contratadas 
para prestação de serviços à administração pública. A NT n. 
18/2020, elaborada pelo Grupo de Trabalho (GT) COVID-19 do 
MPT, recomenda a notificação das empresas pelo setor público 
para a implementação de diversas medidas de proteção aos 
trabalhadores terceirizados do setor público. 

A procuradora do Trabalho Ileana Neiva Mousinho explica como 
será promovida a execução das medidas. “O MPT vai expedir uma 
notificação recomendatória para todos os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, e às controladorias, estabelecendo um 
prazo de 30 dias para prestar informações ao MPT das medidas 
adotadas”, diz a procuradora, que é vice coordenadora do GT 
COVID-19 e coordenadora nacional de Combate a Irregularidades 
Trabalhistas na Administração Pública do MPT. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

*RESOLUÇÃO 

SMDT/SUBPD “N” N°01 

DE 06 DE OUTUBRO DE 

2020, disponibilizada em 

07.10.2020 

Estabelece medidas de prevenção específicas para funcionamento 
dos equipamentos e das atividades que menciona em 
conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-19. 

ERJ 

Decreto Estadual 47.306 

de 06.10.2020, publicado 

em 06.10.2020 edição 

extra. 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo 

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

em saúde.  

Migalhas 

Agência de viagens em 

shopping consegue 

isenção do aluguel até 

dezembro, disponibilizada 

Em Sergipe, uma agência de viagens localizada dentro de um 

shopping ficará isenta de pagar o aluguel até dezembro, em razão 

da pandemia do novo coronavírus. A determinação, em caráter 

liminar, é do juiz de Direito Gilson Guedes Cavalcanti Neto, da 15ª 
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em 07.10.2020. vara Cível de Aracaju. 

Empresa consegue 

suspender pagamento de 

empréstimo em razão da 

pandemia, disponibilizada 

em 07.10.2020. 

Uma empresa conseguiu na Justiça a suspensão do pagamento 

das parcelas do contrato de empréstimo bancário vencidas a partir 

de outubro/2020 até março/2021, em razão da pandemia do novo 

coronavírus. A decisão liminar é do juiz de Direito Gustavo 

Alexandre da Câmara Leal Belluzzo, da 5ª vara Cível de Mogi das 

Cruzes/SP. 

 

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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