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MPT  

Notícia - Coronavírus: 

Recomendação traz 

medidas sanitárias a 

trabalhadores e passageiros 

do transporte coletivo 

urbano, publicada em 

02.04.2020. 

 

Orientações abordam procedimentos para 

higienização das frotas e devem ser seguidas 

por empresas da capital e do interior do estado 

MPT-RJ 

Notícia – MPRJ e Defensoria 

obtêm decisão para permitir 

atendimento presencial a 

idosos em agências 

bancárias, publicada em 

02.04.2020. 

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 a Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro (DPRJ), por meio do Núcleo 

Especial de Atendimento à Pessoa Idosa 

(NEAPI), obtiveram na Justiça decisão liminar 

determinando que o município do Rio de 

Janeiro deixe de impor a proibição de que 

instituições bancárias prestem atendimento 

presencial a pessoas idosas, como medida 

adotada para o combate à disseminação do 

novo coronavírus (Covid-19). A decisão da 

Justiça que atendeu ao pedido do MPRJ e da 

Defensoria determinou, ainda, multa de R$ 500 

mil em caso de descumprimento. 

ERJ 

Notícia - Secretaria de 

Estado de Saúde lança 

atendente virtual sobre 

coronavírus disponibilizado 

02.04.2020 

 

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro (SES-RJ) lança, nesta quinta-feira (2), 

o assistente virtual “Sesin Responde” para tirar 

dúvidas da população sobre o novo 

coronavírus, em tempo real. Na ferramenta 

interativa, Sesin, o mascote da SES, explica os 

sintomas da Covid-19 e, com o relato do 

usuário sobre o que está sentindo, indica se 

deve procurar atendimento médico ou 

permanecer em quarentena. 

Migalhas 

Notícia - Senado volta atrás 

e tira de projeto suspensão 

de pagamento de aluguéis 

durante a pandemia 

disponibilizada 02.04.2020 

 

Após a repercussão negativa sobre trecho que 

previa a suspensão do pagamento de aluguéis 

do PL 1.179/20, que dispõe sobre relações de 

direito privado durante a pandemia do 

coronavírus, o Senado voltou a trás e decidiu 

retirá-lo. 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-recomendacao-traz-medidas-sanitarias-a-trabalhadores-e-passageiros-do-transporte-coletivo-urbano
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-recomendacao-traz-medidas-sanitarias-a-trabalhadores-e-passageiros-do-transporte-coletivo-urbano
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-recomendacao-traz-medidas-sanitarias-a-trabalhadores-e-passageiros-do-transporte-coletivo-urbano
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-recomendacao-traz-medidas-sanitarias-a-trabalhadores-e-passageiros-do-transporte-coletivo-urbano
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-recomendacao-traz-medidas-sanitarias-a-trabalhadores-e-passageiros-do-transporte-coletivo-urbano
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-recomendacao-traz-medidas-sanitarias-a-trabalhadores-e-passageiros-do-transporte-coletivo-urbano
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84527
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84527
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84527
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84527
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84527
https://coronavirus.rj.gov.br/secretaria-de-estado-de-saude-lanca-atendente-virtual-sobre-coronavirus/
https://coronavirus.rj.gov.br/secretaria-de-estado-de-saude-lanca-atendente-virtual-sobre-coronavirus/
https://coronavirus.rj.gov.br/secretaria-de-estado-de-saude-lanca-atendente-virtual-sobre-coronavirus/
https://coronavirus.rj.gov.br/secretaria-de-estado-de-saude-lanca-atendente-virtual-sobre-coronavirus/
https://www.migalhas.com.br/quentes/323550/senado-volta-atras-e-tira-de-projeto-suspensao-de-pagamento-de-alugueis-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/323550/senado-volta-atras-e-tira-de-projeto-suspensao-de-pagamento-de-alugueis-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/323550/senado-volta-atras-e-tira-de-projeto-suspensao-de-pagamento-de-alugueis-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/323550/senado-volta-atras-e-tira-de-projeto-suspensao-de-pagamento-de-alugueis-durante-pandemia


 

 

Notícia - Empresa consegue 

prorrogação do stay period 

por coronavírus 

disponibilizada 02.04.2020 

 

O juiz de Direito Tiago Henriques Papaterra 

Limongi, da 1ª vara de Falências e 

Recuperações Judiciais de SP, deferiu pedido 

de prorrogação do stay period de uma empresa 

em recuperação judicial pelo período de 

suspensão da assembleia geral dos credores. 

O magistrado levou em consideração o período 

de crise ocasionado pelo novo coronavírus. 

Notícia - Hospital consegue 

suspender penhora de 

créditos a receber de plano 

de saúde disponibilizado 

02.04.2020 

Um hospital que fica no Rio de Janeiro 

conseguiu no TRF da 2ª região a suspensão de 

penhora por meio de depósito judicial de 

créditos a receber de plano de saúde, que foi 

determinada nos autos de execução fiscal. 

Notícia - Estudantes de 

medicina conseguem 

antecipar colação de grau 

para combater coronavírus 

disponibilizado 02.04.2020 

 

O juiz Federal Henrique Jorge Dantas da Cruz, 

da 1ª vara da SJ/PA, determinou em liminar 

que a UFPA - Universidade Federal do Pará 

providencie, em 72h, a colação de grau e a 

expedição de diplomas de um grupo de 

estudantes de medicina. 

O magistrado observou que os alunos já 

cursaram mais de 11/12 do curso e que a 

participação deles no enfrentamento à covid-19 

é importante: “o povo brasileiro precisa da 

coragem e da força de trabalho desses 

estudantes”. 

Notícia - Juíza autoriza 

assembleia geral de 

credores virtual de empresa 

em recuperação judicial 

disponibilizada 02.04.2020 

A juíza de Direito Giovana Farenzena, de Porto 

Alegre/RS, autorizou a realização virtual de 

assembleia geral de credores de uma empresa 

em recuperação judicial. 

Para a magistrada, a pandemia causada pela 

covid-19 não pode atrapalhar e/ou atrasar o 

andamento dos processos de recuperação 

judicial, “pois esse atraso, seja por qual motivo 

for, vem em franco prejuízo à recuperanda, que 

deve ter as suas atividades preservadas, e 

principalmente ao concurso de credores”. 

Notícia - Plano de saúde 

deve cobrir teste para covid-

19 disponibilizada 

02.04.2020 

 

A juíza de Direito Wannessa Dutra Carlos, do JEC 

do Guará/DF, determinou em liminar que um plano 

de saúde autorize os exames necessários para 

diagnosticar o contágio por coronavírus. A 

magistrada considerou que a autora da ação se 

enquadra entre os casos suspeitos de contaminação 

pela covid-19, recomendando que a mulher e seus 

familiares permaneçam em isolamento domiciliar. 
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CONJUR 

Notícia - TJ-SP concede 

liminar para que condomínio 

siga com obras no interior de 

SP disponibilizado 

02.04.2020 

 

O colegiado da 2ª Câmara de Direito do 

Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu 

liminar a favor de um condomínio que estava 

sendo compelido por uma promotora de Justiça 

a não admitir o ingresso de trabalhadores da 

construção civil. 

Notícia - Agências bancárias 

do RJ devem prestar 

atendimento presencial a 

idosos disponibilizada 

02.04.2020 

A  14ª Vara de Fazenda Pública do Rio de 

Janeiro concedeu, nesta quinta-feira (2/4), 

liminar para ordenar que o município do Rio 

deixe de proibir agências bancárias de prestar 

atendimento presencial a pessoas com mais de 

60 anos. 

Notícia - TJ-SP regulamenta 

videoconferência entre 

advogados e juízes durante 

epidemia disponibilizada 

02.04.2020 

A Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo 

publicou nesta quinta-feira (2/4) um 

comunicado autorizando a videoconferência de 

advogados, promotores e defensores públicos 

com juízes de primeira instância. A medida vale 

durante a epidemia do coronavírus, uma vez 

que o Judiciário paulista está em sistema de 

trabalho remoto até pelo menos 30 de abril. 

Notícia - Por Covid-19, juiz 

suspende pagamento de 

dívida bancária de empresa 

disponibilizado 02.04.2020 

 

O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não for responsável por eles. 

Com esse entendimento, o juiz Mario Chiuvite 

Júnior, da 22ª Vara Cível de São Paulo, 

suspendeu, por 90 dias, os pagamentos das 

prestações ajustadas em cédulas de crédito 

bancário entre um restaurante e uma instituição 

financeira. 

 

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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