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ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

PLANALTO 

Medida Provisória nº 

931, de 30.3.2020, 

publicada no DOU de 

30.3.2020 - Edição 

extra-B. 

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a Lei nº 

5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, e dá outras providências. 

 

Medida Provisória nº 

930, de 30.3.2020, 

publicada no DOU de 

30.3.2020 - Edição 

extra-B. 

Dispõe sobre o tratamento tributário incidente sobre a variação cambial 

do valor de investimentos realizados por instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em 

sociedade controlada domiciliada no exterior e sobre a proteção legal 

oferecida aos integrantes do Banco Central do Brasil no exercício de suas 

atribuições e altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que dispõe, 

dentre outras matérias, sobre os arranjos de pagamento e sobre as 

instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro. 

 

Decreto nº 10.300, de 

30.3.2020, publicado 

no DOU de 31.3.2020. 

Altera o Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020, para dispor sobre a 

composição do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de 

Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. 

 

Decreto nº 10.298, de 

30.3.2020, publicado 

no DOU de 31.3.2020. 

 

Institui o Conselho Nacional de Secretários de Transportes. 

Decreto nº 10.295, de 

30.3.2020, publicado 

no DOU de 30.3.2020 - 

Edição extra. 

 

Altera o Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma 

mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 

2020. 

STF 

Notícia - Toffoli nega 

seguimento a ação que 

pedia bloqueio de 

rodovias em São Paulo 

contra o novo 

coronavírus, 

atualizada em 

31.03.2020 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, 

negou seguimento a pedido do município de Caraguatatuba e manteve 

decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que suspendeu ação 

para bloquear rodovias da região a fim de conter a pandemia do novo 

coronavírus.  

Link: 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440

528&ori=1  
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MPRJ 

Notícia - MPRJ 

instaura inquérito para 

apurar se 

concessionária de 

energia elétrica 

descumpre legislação 

ao negar prorrogação 

no pagamento de 

conta, publicada em 

31/03/2020. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte da Capital, instaurou inquérito civil para apurar se a empresa 

concessionária de distribuição de energia Light está descumprindo a Lei 

estadual 8.769, promulgada em 23/03, que proíbe 

a interrupção de serviços essenciais, como energia, água e esgoto e gás, 

por falta de pagamento, devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-

19). De acordo com denúncia recebida pela Ouvidoria/MPRJ, a 

concessionária teria negado prorrogar a data do pagamento da fatura 

e/ou o parcelamento da conta de energia elétrica, quando solicitado pelo 

usuário, sob pena de corte da energia em seu estabelecimento comercial. 

MPT 

Notícia - Notificação 

recomendatória do 

MPT traz orientações 

sobre funcionamento e 

reorganização dos 

ambientes de trabalho, 

publicada em 

31.03.2020. 

 

Mais uma notificação recomendatória expedida pelo Ministério Público do 

Trabalho no Piauí (MPT-PI) visa garantir a proteção de trabalhadores. 

Agora, os contemplados são os empregados das indústrias do Piauí. O 

MPT orienta às indústrias, quando permitido o funcionamento, a 

reorganizar os ambientes de trabalho, proporcionando uma distância 

mínima de dois metros entre os postos de trabalho. Nos refeitórios, essa 

distância também deve ser respeitada. A sugestão é que sejam feitas 

escalas de trabalhadores por horário. 

Notícia e nota-técnica 

conjunta 07/2020 - 

Coronavírus: MPT 

defende adoção de 

medidas de proteção a 

trabalhadores com 

deficiência, publicada 

em 31/03/2020. 

 

O Ministério Publico do Trabalho (MPT) emitiu nota técnica nesta terça-

feira (31) com medidas que visam reduzir a disseminação do novo 

coronavírus (Covid-19) em trabalhadores com deficiência. As orientações 

são destinadas a empresas, órgãos públicos e entidades sindicais. 

CNMP 

Notícia - CNMP realiza 

primeira sessão 

plenária por 

videoconferência da 

instituição, publicada 

em 31.03.2020. 

O Conselho Nacional do Ministério Público realizou hoje, 31 de março, a 

primeira sessão plenária por videoconferência da história da instituição. 

Na ocasião, os conselheiros referendaram, por unanimidade, a 

Resolução CNMP nº 209/20, que dispõe sobre a criação do Plenário 

por Videoconferência no CNMP, em razão da pandemia de 

coronavírus (Covid-19). 

Notícia - Documentos 

processuais devem ser 

encaminhados para o 

CNMP apenas por 

meio eletrônico, 

publicada em 

31/03/2020. 

A Secretaria Processual do Conselho Nacional do Ministério Público 

(SPR/CNMP) informa que, durante a vigência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo coronavírus, as petições e demais 

documentações processuais a serem encaminhadas para a instituição 

devem ser enviadas apenas em meio eletrônico para o e-mail 

protocolo@cnmp.mp.br. 

http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84520
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/industrias-precisam-adotar-medidas-de-protecao-a-saude-dos-trabalhadores
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/industrias-precisam-adotar-medidas-de-protecao-a-saude-dos-trabalhadores
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/industrias-precisam-adotar-medidas-de-protecao-a-saude-dos-trabalhadores
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/industrias-precisam-adotar-medidas-de-protecao-a-saude-dos-trabalhadores
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/industrias-precisam-adotar-medidas-de-protecao-a-saude-dos-trabalhadores
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/industrias-precisam-adotar-medidas-de-protecao-a-saude-dos-trabalhadores
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-pgt-coordigualdade-28-p3-1.pdf
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-pgt-coordigualdade-28-p3-1.pdf
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-mpt-defende-adocao-de-medidas-de-protecao-a-trabalhadores-com-deficiencia
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-mpt-defende-adocao-de-medidas-de-protecao-a-trabalhadores-com-deficiencia
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-mpt-defende-adocao-de-medidas-de-protecao-a-trabalhadores-com-deficiencia
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-mpt-defende-adocao-de-medidas-de-protecao-a-trabalhadores-com-deficiencia
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-mpt-defende-adocao-de-medidas-de-protecao-a-trabalhadores-com-deficiencia
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13023-cnmp-realiza-primeira-sessao-plenaria-por-videoconferencia-da-instituicao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13023-cnmp-realiza-primeira-sessao-plenaria-por-videoconferencia-da-instituicao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13023-cnmp-realiza-primeira-sessao-plenaria-por-videoconferencia-da-instituicao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13023-cnmp-realiza-primeira-sessao-plenaria-por-videoconferencia-da-instituicao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13023-cnmp-realiza-primeira-sessao-plenaria-por-videoconferencia-da-instituicao
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/ED.Extraordinaria._27.03.2020.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/ED.Extraordinaria._27.03.2020.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/ED.Extraordinaria._27.03.2020.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13022-documentos-processuais-devem-ser-encaminhados-para-o-cnmp-apenas-por-meio-eletronico
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13022-documentos-processuais-devem-ser-encaminhados-para-o-cnmp-apenas-por-meio-eletronico
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13022-documentos-processuais-devem-ser-encaminhados-para-o-cnmp-apenas-por-meio-eletronico
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13022-documentos-processuais-devem-ser-encaminhados-para-o-cnmp-apenas-por-meio-eletronico
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13022-documentos-processuais-devem-ser-encaminhados-para-o-cnmp-apenas-por-meio-eletronico
mailto:protocolo@cnmp.mp.br


 

 

Notícia - Comissão da 

Saúde do CNMP 

apresenta primeiro 

boletim de 

acompanhamento, 

publicada em 

31/03/2020.  

A Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CES/CNMP), por meio de sua presidente, conselheira Sandra Krieger 

(foto), apresentou, nesta terça-feira, 31 de março, o primeiro boletim de 

acompanhamento da pandemia de Covid-19. A apresentação ocorreu 

durante a 1ª Sessão do Plenário por Videoconferência de 2020. 

TJGO 

Notícia - Juiz prorroga 

mandato de síndica por 

não poder realizar 

assembleia durante a 

pandemia 

disponibilizada em 

31.03.2020 

 

O Juiz prorrogou o mandato por 90 dias em razão da impossibilidade de 

ser realizada AGO.  

Estado do Rio de 

Janeiro 

Notícia - Hemorio 

promove coleta de 

sangue nos condomínios  

em 31.03.2020 

Iniciada a campanha “Hemorio em casa” que tem o objetivo de facilitar a coleta 

de sangue neste período de isolamento social. Poderá ocorrer em condomínios 

com pelo menos 500 oradores em idade adequada para doar. Os síndicos e 

administradores deverão realizar contato direto com o Hemorio. 

 

Notícia - JUCERJA 

usará biometria facial 

para facilitar a abertura 

de empresas 

disponibilizada em 

31.03.2020 

Lançamento pelo governo de aplicativo que permite usar a validação 

biométrica via celular, com assinatura do contrato por reconhecimento 

facial. 

OAB-RJ 

Notícia - 

Cadastramento pelo 

portal da OAB para 

recebimento de alvarás 

na CEF disponibilizada 

em 31.03.2020 

A partir do dia 02/04, o levantamento dos valores de RPVs e alvarás das 

justiças Estadual, Federal e do Trabalho depositados nas contas judiciais 

da CEF poderá ser solicitado pela área restrita do Portal da OABRJ. 

 

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 
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