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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

TJERJ 

Ato Normativo COJES 01 

de 31.03.2020 publicado 

01.04.2020 

Dispõe sobre a realização de sessão virtual nas 

Turmas Recursais. 

Notícia - Magistrada 

suspende penhora online 

por crise do coronavírus 

disponibilizada 31.03.2020 

A juíza Juliana Leal de Melo da 38ª vara Cível do 

TJ/RJ, indeferiu, de ofício, pedido de penhora on-line, 

em virtude da “pandemia do coronavírus reconhecida 

pela OMS e a possibilidade de decretação de estado 

de emergência e crise econômica em nosso país”. 

CNJ 

Notícia - CNJ edita 

recomendação para mitigar 

os impactos da pandemia 

nas recuperações judiciais 

disponibilizada 31.03.2020 

Aprovada pelo plenário do CNJ recomendação que 

orienta juízes a flexibilizarem o cumprimento de plano 

de recuperação judicial por empresas em virtude da 

pandemia da covid-19. A recomendação não possui 

efeito vinculante e visa orientar e de alguma maneira 

uniformizar o tratamento da matéria.  

Tribunais 

Estaduais 

Notícia - Juiz do DF nega 

pedido de suspensão de 

cirurgias e procedimentos 

eletivos disponibilizada 

31.03.2020 

O juiz Jansen Fialho de Almeida, da 3ª vara de 

Fazenda Pública do DF, negou o pedido de 

antecipação de tutela, feito pelo Sindicato dos 

Médicos do DF, para suspender, em todo o Estado, as 

cirurgias e procedimentos médicos eletivos, bem 

como os atendimentos ambulatoriais que não sejam 

de emergência, até a normalização da situação atual 

de pandemia. 

Notícia - TJSP nega direito 

a comércio de autopeças de 

abrir as portas na crise do 

coronavírus disponibilizada 

31.03.2020 

O juiz de Direito Luis Manuel Fonseca Pires, da 3ª vara 

da Fazenda Pública de SP, indeferiu liminar para 

comércio de autopeças que pretendia manter 

atividades durante a crise da covid-19. 

Notícia - Pai divorciado não 

poderá visitar filhos em 

razão do coronavírus 

disponibilizada 31.03.2020  

Pai divorciado não poderá visitar seus filhos, que 

moram em outro município, por razão do coronavírus. 

Decisão é do juiz de Direito Renato Augusto Pereira 

Maia, da vara única de Borborema/SP. 

Estado do 

Rio de 

Janeiro 

Notícia - Lançado serviço 

de monitoramento online 

disponibilizada 31.03.2020 

Disponibilizado serviço no ERJ para 

acompanhamento dos casos diariamente a fim de 

ampliar o acesso à informação. 

Decreto Estadual 47.009 de 

31.03.2020 publicado 

01.04.2020 

Dispõe sobre o gabinete de gerenciamento de 

informações para subsidiar os atos decisórios do 

governo do estado, o qual possui função meramente 

consultiva.  

https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/consultaDJE.aspx?dtPub=01/04/2020&caderno=A&pagina=-1
https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/consultaDJE.aspx?dtPub=01/04/2020&caderno=A&pagina=-1
https://www.migalhas.com.br/quentes/323133/magistrada-suspende-penhora-online-por-crise-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323133/magistrada-suspende-penhora-online-por-crise-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323133/magistrada-suspende-penhora-online-por-crise-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323218/cnj-edita-recomendacao-para-mitigar-impactos-da-pandemia-nas-recuperacoes-judiciais
https://www.migalhas.com.br/quentes/323218/cnj-edita-recomendacao-para-mitigar-impactos-da-pandemia-nas-recuperacoes-judiciais
https://www.migalhas.com.br/quentes/323218/cnj-edita-recomendacao-para-mitigar-impactos-da-pandemia-nas-recuperacoes-judiciais
https://www.migalhas.com.br/quentes/323218/cnj-edita-recomendacao-para-mitigar-impactos-da-pandemia-nas-recuperacoes-judiciais
https://www.migalhas.com.br/quentes/323159/juiz-do-df-nega-pedido-de-suspensao-de-cirurgias-e-procedimentos-eletivos
https://www.migalhas.com.br/quentes/323159/juiz-do-df-nega-pedido-de-suspensao-de-cirurgias-e-procedimentos-eletivos
https://www.migalhas.com.br/quentes/323159/juiz-do-df-nega-pedido-de-suspensao-de-cirurgias-e-procedimentos-eletivos
https://www.migalhas.com.br/quentes/323159/juiz-do-df-nega-pedido-de-suspensao-de-cirurgias-e-procedimentos-eletivos
https://www.migalhas.com.br/quentes/323268/justica-de-sp-nega-direito-a-comercio-de-autopecas-de-abrir-as-portas-na-crise-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323268/justica-de-sp-nega-direito-a-comercio-de-autopecas-de-abrir-as-portas-na-crise-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323268/justica-de-sp-nega-direito-a-comercio-de-autopecas-de-abrir-as-portas-na-crise-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323268/justica-de-sp-nega-direito-a-comercio-de-autopecas-de-abrir-as-portas-na-crise-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323266/pai-divorciado-nao-podera-visitar-filhos-em-razao-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323266/pai-divorciado-nao-podera-visitar-filhos-em-razao-do-coronavirus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323266/pai-divorciado-nao-podera-visitar-filhos-em-razao-do-coronavirus
https://coronavirus.rj.gov.br/ses-lanca-painel-para-acesso-a-informacoes-sobre-novo-coronavirus/
https://coronavirus.rj.gov.br/ses-lanca-painel-para-acesso-a-informacoes-sobre-novo-coronavirus/
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG10T1JVMXJTVFZOYTAxMFVWUk9SVTVUTURCUlZHTXpURlZGZVZKRVZYUk5WR3QzVDBSck0wMHdTVEpTVlVVelRWUlZORTVVWXpCTmFtdDZUMEU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VG10T1JVMXJTVFZOYTAxMFVWUk9SVTVUTURCUlZHTXpURlZGZVZKRVZYUk5WR3QzVDBSck0wMHdTVEpTVlVVelRWUlZORTVVWXpCTmFtdDZUMEU5UFE9PQ==


 

 

Decreto Estadual 47.010 de 

31.03.2020 publicado 

01.04.2020 

Altera o inciso VIII do art. 4º do Decreto 47.006, o qual 

trata do transporte intermunicipal, assim dispondo: 

“VIII - A circulação do transporte intermunicipal de 

passageiros que liga a região metropolitana à cidade 

do Rio de Janeiro, à exceção do sistema ferroviário e 

aquaviário, que operarão com restrições definidas 

pelo governo do Estado em regramento específico, 

para atendimento a serviços essenciais nas 

operações intermunicipais entre a capital e os 

Municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

bem como a circulação de veículos que transportam 

passageiros nas modalidades: REGULAR, 

FRETAMENTO e COMPLEMENTAR, entre a região 

Metropolitana e os demais Municípios do Estado do 

Rio de Janeiro.” 

Portaria DETRO/PRES 

1522 de 31.03.2020 

publicada 01.04.2020 

Prorroga a Portaria DETRO/PRES nº 1521 a qual 

dispõe sobre a proibição de circulação de veículos nas 

modalidades regular, fretamento, complementar e 

transporte por aplicativo entre a cidade do Rio de 

Janeiro e as demais. 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

RESOLUÇÃO SME N.º 

195, DE 31 DE MARÇO DE 

2020 

Regulamenta o DECRETO RIO Nº 47.329, de 27 de 

março de 2020, que dispõe sobre o credenciamento 

de supermercados para fornecimento de cestas 

básicas em decorrência da pandemia do Coronavírus 

- COVID-19, e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO SMS Nº 

4347 DE 31 DE MARÇO DE 

2020 e ANEXO I À 

RESOLUÇÃO SMS Nº 

4347 DE 31 DE MARÇO DE 

2020. NOTA TÉCNICA 

S/SUBHUE/CMCIH /2020.  

Esta nota técnica tem como objetivo fornecer 

recomendações referentes ao manejo de corpos no 

contexto do novo coronavírus (COVID-19) e outras 

questões gerais acerca desses óbitos. 

 

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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