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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

PLANALTO 

Medida Provisória nº 945, de 

4.4.2020, publicada no DOU 

de 4.4.2020 - Edição extra 

 

Dispõe sobre medidas temporárias em 

resposta à pandemia decorrente da covid-

19 no âmbito do setor portuário e sobre a 

cessão de pátios sob administração militar. 

Decreto nº 10.312, de 

4.4.2020, publicada no DOU 

de 4.4.2020 - Edição extra 

Amplia, temporariamente, o escopo de 

multiprogramação com conteúdo específico 

destinado às atividades de educação, 

ciência, tecnologia, inovações, cidadania e 

saúde de entidades executoras de serviço de 

radiodifusão de sons e imagens em 

tecnologia digital, com fins exclusivamente 

educacionais ou de exploração comercial, 

em razão da pandemia da covid-19 

Medida Provisória nº 944, de 

3.4.2020, publicada no DOU 

de 3.4.2020 - Edição extra B 

Institui o Programa Emergencial de Suporte 

a Empregos. 

Decreto nº 10.311, de 

3.4.2020, publicado no DOU 

de 3.4.2020 - Edição extra - 

B 

Institui o Conselho de Solidariedade para 

Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos 

Sociais e Econômicos. 

TST 

Notícia - Presidente do TST 

suspende liminares sobre 

ferroviários de SP em 

relação à Covid-19, 

publicada 04/04/2020. 

A presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, acolheu, 

na noite dessa sexta-feira (3/4), pedido do 

Estado de São Paulo para suspender 

liminares deferidas pela Vice-Presidência do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

(SP), que liberou das atividades presenciais 

os trabalhadores ferroviários e terceirizados 

da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) incluídos em grupos 

de risco de contágio da Covid-19 e 

determinou o fornecimento de material de 

proteção a todos eles. A ministra cancelou as 

liminares, ao constatar que as obrigações, de 

natureza condenatória, foram impostas em 

dissídio coletivo de natureza jurídica. 
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Notícia - ECT poderá 

descontar adicional de 

trabalho presencial de 

empregados afastados, 

publicada 04/04/2020. 

A presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, acolheu 

parcialmente pedido da Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (ECT) e suspendeu 

liminar de desembargador do Tribunal 

Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) 

que impedia o desconto das parcelas da 

remuneração relativas ao desempenho do 

trabalho em condições presenciais 

específicas dos empregados que estão em 

trabalho remoto por fazerem parte do grupo 

de risco da Covid-19. 

MPRJ 

Notícia - MPRJ recomenda 

ao município do Rio, Estado 

e Secretarias de Saúde que 

adotem medidas de proteção 

a idosos e pessoas com 

deficiência, diante dos riscos 

da Covid-19 e 

Recomendação, publicada 

em 03/04/2020. 

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 da Promotoria de Justiça 

de Tutela Coletiva da Pessoa com 

Deficiência da Capital, expediu, nesta sexta-

feira (03/04), Recomendação Conjunta ao 

prefeito do Rio, ao governador do Estado e 

às secretárias de Desenvolvimento Social  e 

Direitos Humanos do Estado e do Município, 

para que adotem uma série de medidas de 

proteção aos idosos e pessoas com 

deficiência, em especial neste momento de 

combate à disseminação da Covid-19, com a 

adoção de medidas voltadas à proteção em 

relação ao contágio pelo novo coronavírus. 

Cabe ressaltar que os idosos representam o 

principal grupo de risco para a doença, com 

maiores probabilidades de complicações 

graves e taxas de mortalidade. 

MPT  

Notícia - iFood e Rappi 

devem garantir material de 

higienização e assistência 

financeira aos entregadores 

para conter disseminação do 

coronavírus, publicada em 

03/04/2020. 

As plataformas digitais iFood e Rappi devem 

garantir assistência financeira a trabalhadores 

contaminados pelo novo coronavírus (Covid-19) 

ou que integram o grupo de alto risco para que 

possam se manter em distanciamento social com 

recursos necessários para sua sobrevivência. 

Com abrangência nacional, as decisões em 

caráter liminar decorrem de duas ações civis 

públicas ajuizadas pelo Ministério Público do 

Trabalho em São Paulo (MPT-SP) no último 

sábado (4) e também obrigam as empresas a 

fornecer materiais de higienização a todos os 

entregadores de mercadorias e refeições. 
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TJRJ  

Notícia - Em 18 dias de 

regime diferenciado de 

atendimento de urgência, 

TJRJ registra quase 2 

milhões movimentações 

processuais, publicada em 

04/04/2020.  

A adoção do Regime Diferenciado de 

Atendimento de Urgência (RDAU) pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro em razão da quarentena contra a 

pandemia do novo coronavírus não reduziu o 

ritmo de trabalho do tribunal estadual 

apontado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), por dez anos consecutivos, como o 

mais produtivo do Brasil. Entre 17 de março 

e 3 de abril, foram realizadas 

1.932.042  movimentações processuais nas 

primeira e segunda instâncias entre 

sentenças, decisões, despachos e 

audiências, entre outros atos. 

Notícia - Tecnologia em 

tempos de quarentena: 

magistrados usam 

videoconferência para fazer 

audiências, publicada 

04/04/2020. 

Já utilizada no Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, a videoconferência se 

tornou, em tempos de quarentena contra a 

pandemia causada pelo novo coronavírus, 

recurso de primeira hora em auxílio ao 

trabalho de magistrados. Nesta semana, por 

exemplo, a juíza Vanessa Cavalieri , da Vara 

da Infância e da Juventude da Capital, e o 

juiz André Tredinnick, da 1ª Vara de Família 

do Fórum Regional da Leopoldina, 

conseguiram, através da tecnologia 

disponível, realizar audiências importantes 

por videoconferência. 

CNJ  

Notícia - Próxima sessão do 

CNJ terá sustentação oral 

por videoconferência, 

publicada em 06/04/2020. 

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) reúne na próxima terça-feira (14/4) 

para a realização da 308ª Sessão Ordinária. 

Os conselheiros vão analisar 13 itens da 

pauta publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico (DJe) de 2/4/2020. Na segunda 

sessão de julgamento do Conselho neste 

formato desde a declaração de pandemia 

provocada pelo novo coronavírus, 

advogados e partes podem sustentar 

oralmente suas posições por 

videoconferência. 

Estado do 

Rio de 

Janeiro 

Notícia - Governo do Estado 

firma parceria com 

telefônicas para divulgar 

informações sobre 

coronavírus, publicada em 

05/04/2020.  

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 

uma ação liderada pelo Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ) junto 

às operadoras de telefonia móvel, 

disponibilizará de forma gratuita, a partir 

deste domingo (05/04), o envio de 
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informações via SMS para auxiliar no 

combate ao novo coronavírus. Canais oficiais 

como a Central de Atendimento 160 serão 

divulgados através dessa ferramenta, que 

permitirá uma comunicação direta com a 

população fluminense. 

Notícia - Empresas do Norte 

Fluminense poderão 

transportar contêineres do 

Porto do Açu para o Porto do 

Rio, publicada em 

05/04/2020. 

A partir de junho, empresas do Norte 

Fluminense poderão transportar contêineres 

e cargas do Porto do Açu, em São João da 

Barra, norte do Estado, para o Porto do Rio. 

O novo serviço de cabotagem de curta 

distância é resultado de acordo firmado pelas 

companhias Porto do Açu e Norsul e contou 

com apoio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Energia e Relações 

Internacionais do Estado do Rio e do 

Departamento de Recursos Minerais (DRM-

RJ). 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

 

Notícia - Prefeitura envia à 

Câmara medidas para dar 

fôlego aos contribuintes, 

atualizada em 04.04.2020 

Dentre as medidas anunciadas nesse pacote 

estão a redução de impostos, a reedição do 

Concilia Rio e a compensação tributária de 

dívidas de IPTU e ISS de hotéis que estejam 

prestando serviços de hospedagem em 

cooperação com o município para conter o 

COVID 19 – em contrapartida pela utilização 

dos estabelecimentos como abrigos para a 

população idosa, considerada sob maior 

risco. 

Notícia - Procuradoria Geral 

do Município garante o 

funcionamento de lojas de 

material de construção e 

lotéricas, atualizada 

04.04.2020 

A Procuradoria Geral do Município (PGM) do 

Rio de Janeiro suspendeu, na Justiça, liminar 

obtida pela Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro impedindo do funcionamento 

de lojas de material de construção e 

lotéricas. A abertura desse tipo de comércio 

está prevista no Decreto Municipal 

47.301/2020. Link:  

Notícia - Prefeitura anuncia 

decreto para estabelecer 

turnos de trabalho e evitar 

aglomerações nos 

transportes, atualizada em 

05.04.2020 

 

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo 

Crivella, decidiu junto com o Gabinete de 

Crise do município contra o coronavírus, 

preparar um decreto com determinação de 

horários diferenciados de turnos de trabalho 

para os setores da indústria, comércio e 

serviços.  
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DECRETO RIO Nº 47336 DE 

3 DE ABRIL DE 2020 

Acrescenta dispositivos ao Decreto Rio nº 

47.296, de 24 de março de 2020, que dispõe 

sobre o procedimento para credenciamento 

de estabelecimentos hoteleiros para 

hospedagem de idosos assintomáticos 

moradores de comunidades carentes 

visando prevenir a contaminação pelo novo 

Coronavírus - COVID-19 - e dá outras 

providências. 

DECRETO RIO Nº 47338 DE 

5 DE ABRIL DE 2020 

Acrescenta dispositivos ao Decreto Rio nº 

47.282, de 21 de março de 2020, que 

determina a adoção de medidas adicionais, 

pelo Município, para enfrentamento da 

pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e 

dá outras providências. 

 

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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