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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

PLANALTO 

Lei nº 13.982, de 

2.4.2020, publicada 

no DOU de 2.4.2020 

-Edição extra-A 

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre 

parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social 

para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e 

estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas 

durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável 

pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020.  

Resolução nº 366, 

de 2.4.2020, 

publicada no DOU 

de 2.4.2020 -Edição 

extra-A 

Dispõe sobre a importação de produtos para diagnóstico in vitro de 

Coronavírus durante a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus. 

Portaria nº 8, de 

2.4.2020, publicada 

no DOU de 2.4.2020 

-Edição extra-A 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de 

estrangeiros provenientes dos países que relaciona, conforme recomendação 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Instrução normativa 

nº 1.931, de 

2.4.2020, publicada 

no DOU de 2.4.2020 

-Edição extra-A 

Suspende a eficácia do art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de outubro de 

2017, e do art. 35 da Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro 

de 2015, em decorrência da emergência de saúde pública acarretada pelo 

coronavírus (Covid-19). 

STF 

Notícia - Confirmada 

suspensão de 

decreto que 

restringia circulação 

de idosos em São 

Bernardo do Campo 

(SP), atualizada em 

02.04.2020. 

SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.309 SÃO PAULO - O presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, negou seguimento a pedido de 

Suspensão de Liminar (SL 1309) proposto pelo município de São Bernardo 

do Campo contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). 

Aquela Corte havia sustado os efeitos de um decreto municipal, publicado em 

24 de março, restringindo a circulação de pessoas com mais de 60 anos para 

diminuir os impactos do contágio pela Covid-19. 

TST 

Notícia - Falta de 

previsão em lei 

impede liberação de 

depósitos recursais 

a trabalhadores, 

publicada em 

03.04.2020. 

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, 

rejeitou pedido de Associação de Juízes para a Democracia (AJD) para a 

liberação imediata dos depósitos recursais a trabalhadores que tenham 

créditos a receber em ações trabalhistas, como forma de garantir alguma 

renda em razão da pandemia do coronavírus. 

TRT-1 

Notícia - Cejusc do 

TRT/RJ passa a 

realizar audiências 

virtuais, publicada 

em 03.04.2020. 

O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas da 

Capital (Cejusc-CAP) do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ) vai realizar audiências de conciliação e mediação de forma virtual. 

A ação será adotada a partir deste mês de abril e vai se prolongar durante o 

período de vigência das medidas de distanciamento social decorrentes da 

pandemia causada pelo novo coronavírus. 
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TRT-10 

Notícia - TRT-10 

regulamenta 

realização de 

sessões virtuais do 

Tribunal Pleno e das 

Seções 

Especializadas, 

publicada em 

01/04/2020. 

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), 

desembargador Brasilino Santos Ramos publicou, nesta quinta-feira (2), a 

Portaria nº 10/2020, que regulamenta a realização de sessões virtuais do 

Tribunal Pleno e das Seções Especializadas da Corte. O ato normativo foi 

editado em concordância com as medidas adotadas pelo regional e pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para prevenir a disseminação do novo 

coronavírus (COVID-19). 

ANAMATRA 

Notícia - Audiências 

e sessões de 

julgamentos poderão 

ser feitas em 

plataforma digital 

disponibilizada pelo 

CNJ, publicada 

02/04/2020. 

 

Iniciativa permitirá a ampliação do trabalho dos juízes durante a pandemia do 

coronavírus 

Ampliar o trabalho dos magistrados enquanto o período emergencial de 

saúde causado pela pandemia do coronavírus (COVID-19) inviabilizar o 

trabalho presencial. Esse é o objetivo do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que disponibilizou a todos os tribunais do país uma plataforma digital 

segura para a realização de audiências e sessões de julgamentos por 

videoconferência. 

Notícia - MP 936: 

Anamatra avalia 

medida que institui o 

Programa de 

Manutenção do 

Emprego e da 

Renda, publicada 

em 02/04/2020. 

Para presidente da Associação, Noemia Porto, “em momento de alta 

fragilidade, pelas incertezas sociais e econômicas, colocar pessoas com medo para 

negociarem sozinhas será sempre imposição”. 

MPT 

Notícia – PGR 

defende 

centralização da 

tomada de decisões 

para enfrentar 

coronavírus, 

publicada em 

02.04.2020. 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu nesta quinta-feira 

(2) a importância da centralização da tomada de decisões para o 

enfrentamento de pandemias como a do novo coronavírus. O entendimento 

do PGR foi apresentado em entrevista coletiva concedida na Procuradoria-

Geral da República (PGR), juntamente com o ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta, e membros do Gabinete Integrado de Acompanhamento 

da Epidemia da Covid-19 (Giac-Covid-19), órgão que centraliza as iniciativas 

do Ministério Público brasileiro. Durante o encontro com o ministro, Augusto 

Aras firmou acordo para troca de informações entre o MP, por meio do Giac-

Covid-19, e as autoridades de saúde municipais, estaduais e nacionais com o 

intuito de agilizar o fluxo de trabalho e as ações de combate à pandemia. 

“Este gabinete não é do PGR. Este gabinete é do Ministério Público 

brasileiro”, afirmou o procurador-geral, destacando que participam do Giac 

procuradores de outros ramos do Ministério Público da União (MPU) e 

promotores dos Ministérios Públicos estaduais.  

Notícia – MPT 

divulga nota À 

imprensa sobre a 

MP 936, publicada 

02/04/2020. 

Documento identifica avanços na tentativa de preservação da renda dos 

trabalhadores, mas destaca preocupação com o uso de acordos trabalhistas 

individuais para tratar de redução de jornada e remuneração dos 

trabalhadores.  
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TJERJ 

Aviso CGJ 354 de 

2020 publicado 

03.04.2020 

Aviso para que os magistrados devem observar os requisitos mínimos de 

produtividade, sendo vedado o encaminhamento de processo ao grupo de 

sentença se já estiver concluso há mais de 30 dias para tal desiderato, 

devendo ser devolvido com o provimento final. 

Aviso CGJ 357 de 

2020 publicado 

03.04.2020 

Trata sobre o procedimento para envio das declarações de óbito e 

disponibiliza o e-mail para o recebimento.  

Provimento CGJ 27 

de 2020 publicado 

03.04.2020 

 

Disciplina o procedimento para pedido de dispensa dos servidores 

convocados para os plantões ordinários e extraordinários. 

Aviso CGJ 355 de 

2020 publicado 

03.04.2020 

Aviso para que seja promovida, no prazo de 30 dias, a regularização de todos 

os mandados judiciais indicados resumidamente no anexo.  

Contudo, no DJe, não foi acostado o anexo.  

Estado do Rio 

de Janeiro 

Resolução SEEDUC 

5841 de 02.04.2020 

publicada 

03.04.2020 

 

Regulamenta o inciso IV do art. 4º do Decreto 47.006 para que seja aplicado 

às instituições de ensino privadas de Educação Básica vinculadas ao 

Sistema Estadual de Ensino do Estado 

Portaria FIA-RJ/P 

481 de 31.03.2020 

publicada 

03.04.2020 

 

Dispõe sobre medidas temporárias no âmbito da FIA e das colaboradoras e 

conveniadas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação 

da Covid-19. 

OAB-RJ 

Notícia - Advocacia 

já pode se cadastrar 

na Área Restrita do 

Portal da OABRJ 

para o recebimento 

de valores pela 

Caixa disponibilizada 

02.04.2020 

 

Está disponível a partir do dia 02.04, na Área Restrita do Portal da OABRJ, a 

função derivada do convênio com a CEF que possibilita o cadastramento de 

contas para a transferência eletrônica de valores de RPVs e alvarás das 

justiças Estadual, Federal e do Trabalho. 

CONJUR 

Notícia - Vara 

trabalhista gaúcha 

dá liminar para 

afastar idoso do 

ambiente de trabalho 

disponibilizado 

03.04.2020 

 

Um médico que pertence ao grupo de risco para coronavírus obteve na 

Justiça do Trabalho de Porto Alegre o direito de se afastar das suas 

atividades no Hospital Conceição em decorrência da pandemia de Covid-19. 

Ele tem 70 anos, é hipertenso (pressão alta) e apresenta outros problemas 

de saúde que o tornam mais propenso a ter complicações decorrentes da 

infecção pelo vírus, aumentando o risco de morte. 

 

Notícia - Regras 

estaduais de 

isolamento devem 

prevalecer sobre 

Havendo conflitos entre as decisões administrativas, devem prevalecer as 

regras estaduais sobre as municipais. Com esse entendimento, a juíza 

Gilvana Mastrandéa de Souza, da Vara Única de Buri, determinou a 
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municipais, diz juíza 

disponibilizado 

03.04.2020 

 

suspensão de um decreto municipal que autoriza a reabertura do comércio 

não essencial em Buri durante a pandemia do coronavírus. A decisão atende 

a um pedido do Ministério Público de São Paulo. 

 

Notícia - Marco 

Aurélio rejeita mais 

quatro ADI's contra 

alterações 

trabalhistas 

disponibilizado 

02.04.2020 

 

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu pedido de 

medida liminar em mais quatro ações diretas de inconstitucionalidade 

ajuizadas contra dispositivos da Medida Provisória 927/2020, que autoriza 

empregadores a adotarem medidas excepcionais em razão do estado de 

calamidade pública declarado diante da pandemia do novo coronavírus. As 

decisões serão submetidas a referendo pelo Plenário do STF. Até o 

momento, o ministro rejeitou liminares em oito ADI's contra a MP. 

 

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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