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TJERJ 

Ato Normativo 09 de 

01.04.2020 

disponibilizado 

01.04.2020 

Altera dispositivo do Ato Normativo nº 8, quanto ao pedido 

de acolhimento familiar, os processos incluídos na sessão 

virtual e quem poderá ser excluído do plantão ordinário e 

extraordinário. 

OAB-RJ 

Notícia - OABRJ 

responde principais 

dúvidas sobre o 

peticionamento 

eletrônico 

disponibilizada 

01.04.2020 

Esclarece dúvidas operacionais para ter os programas 

necessários e apresenta o manual disponibilizado pelo 

TJERJ para peticionamento no RDAU. 

Link do manual 

 

IBDFAM 

Notícia - IBDFAM 

promove live para 

debater os dilemas que 

a pandemia traz para o 

direito das famílias e 

das sucessões 

disponibilizada 

01.04.2020 

O IBDFAM lança, nesta quinta-feira, 2 de abril, às 18h, um 

projeto que traz uma série de lives que serão realizadas por 

meio do perfil oficial do Instituto no Instagram. Nos debates 

ao vivo, serão abordados diversos assuntos que relacionam 

o isolamento proporcionado pela pandemia do coronavírus 

ao Direito das Famílias e das Sucessões. 

 

Migalhas 

Notícia - “Argumento de 

risco de contaminação 

pela covid-19 é 

irrelevante”, diz 

desembargador do 

TJ/SP disponibilizada 

01.04.2020 

O desembargador Alberto Anderson Filho, do TJ/SP, 

indeferiu liminar requerida pela Defensoria Pública de SP em 

favor de mulher presa no regime semiaberto. 

Notícia - RJ: Juiz 

considera Lojas 

Americanas serviço 

essencial e permite 

abertura das lojas 

disponibilizada 

01.04.2020 

O desembargador Theocrito Borges Dos Santos Filho, do 

TRT da 1ª região, concedeu, durante plantão, liminar para 

cassar decisão da 45ª vara do Trabalho que proibia a 

abertura das Lojas Americanas durante o período da 

pandemia. 

 

Notícia - Lojista não 

pagará aluguel mensal 

mínimo e fundo de 

propaganda enquanto 

shopping estiver 

fechado disponibilizada 

01.04.2020 

A juíza de Direito Bruna Marchese e Silva, da 8ª vara Cível 

de Campinas/SP, suspendeu pagamento, por restaurante 

localizado em praça de alimentação de shopping, do aluguel 

mensal mínimo e fundo de promoção e propaganda. 

Notícia - Senado aprova 

o uso da telemedicina 

durante a pandemia de 

coronavírus 

O Senado aprovou nesta terça-feira, 31, o PL 696/20, que 

libera o uso da telemedicina durante a pandemia de 

coronavírus no Brasil. O objetivo do projeto é desafogar 

hospitais e centros de saúde com o atendimento de 
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disponibilizado 

01.04.2020 

pacientes a distância, por meio de recursos tecnológicos, 

como as videoconferências. O texto segue para a sanção 

presidencial. 

MPRJ 

Notícia - MPRJ e DPRJ 

ajuízam ação para 

derrubar proibição de 

atendimento presencial 

a idosos nas 

instituições bancárias 

no município do Rio, 

publicada em 

01/04/2020. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

por meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 

Proteção ao Idoso da Capital, e em conjunto com a 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por meio do 

Núcleo Especial de Atendimento à Pessoa Idosa (NEAPI), 

ajuizaram, nesta quarta-feira (01/04), ação civil pública com 

pedido de tutela de urgência em face do município do Rio de 

Janeiro, em razão da edição do Decreto nº 47.311/2020, que 

determinou a proibição de atendimento bancário a pessoas 

idosas nade forma presencial na cidade, no contexto das 

medidas adotadas para o combate à disseminação do novo 

coronavírus (Covid-19). 

TRF-2 

Notícia - TRF2 

suspende liminar que 

impedia inclusão de 

lotéricas e atividades 

religiosas como 

serviços essenciais, 

atualizada em 

31.03.2020. 

O presidente do Tribunal Regional Federal – 2ª Região 

(TRF2), desembargador federal Reis Friede, suspendeu a 

liminar da Justiça Federal de Duque de Caxias que impedia 

a inclusão de casas lotéricas e instituições religiosas como 

atividades essenciais, conforme estabelecido pelo Decreto nº 

10.292, assinado pelo presidente Bolsonaro no dia 25 de 

março. 

 

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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Luciana de Abreu Miranda 

Advogados 

Malka Y Negri Advogados 
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