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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

PLANALTO 

MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 946, DE 7 DE ABRIL 

DE 2020, publicada em 

07/04/2020 Seção 1 - 

Extra 

Extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei 

Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, transfere o 

seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, e dá outras providências. 

Instrução normativa nº 

4, de 7.4.2020, 

publicada 07/04/2020 -

Edição extra 

Estabelece critérios para a comprovação do poder de 

representação legal, para fins de renovação de certificados 

digitais de condomínios, enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

DECRETO Nº 10.316, 

DE 7 DE ABRIL DE 

2020, publicado em 

07/04/2020. 

Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que 

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). 

LEI Nº 13.985, DE 7 DE 

ABRIL DE 2020, 

publicada em 

07/04/2020 

Institui pensão especial destinada a crianças com Síndrome 

Congênita do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 

2015 e 31 de dezembro de 2019, beneficiárias do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC). 

LEI Nº 13.986, DE 7 DE 

ABRIL DE 2020, 

publicada em 

07/04/2020 

Institui o Fundo Garantidor Solidário (FGS); dispõe sobre o 

patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural 

(CIR), a escrituração de títulos de crédito e a concessão de 

subvenção econômica para empresas cerealistas; altera as 

Leis n os 8.427, de 27 de maio de 1992, 8.929, de 22 de 

agosto de 1994, 11.076, de 30 de dezembro de 2004, 

10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.865, de 9 de outubro de 

2013, 5.709, de 7 de outubro de 1971, 6.634, de 2 de maio 

de 1979, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 7.827, de 27 de 

setembro de 1989, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.169, de 

29 de dezembro de 2000, 11.116, de 18 de maio de 2005, 

12.810, de 15 de maio de 2013, 13.340, de 28 de setembro 

de 2016, 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e o Decreto-

Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967; revoga dispositivos 

das Leis n os 4.728, de 14 de julho de 1965, e 13.476, de 28 

de agosto de 2017, e dos Decretos-Leis n os 13, de 18 de 

julho de 1966; 14, de 29 de julho de 1966; e 73, de 21 de 

novembro de 1966; e dá outras providências. 

STJ 

Notícia - STJ tem 

atendimento em 

regime de plantão 

durante Semana 

Santa; prazos 

Nos dias 8, 9 e 10 de abril, em razão da Semana Santa, o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) funcionará em regime de 

plantão, conforme previsto pelo artigo 81, parágrafo 2º, inciso 

II, do regimento interno do tribunal. Durante o plantão 

judiciário, o peticionamento deve ser realizado das 9h às 
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processuais seguem 

suspensos, atualizada 

em 07/04/2020 

13h, exclusivamente de forma eletrônica. Em cumprimento à 

Instrução Normativa STJ 6/2012, a atuação do STJ no 

plantão está restrita à prestação de tutelas de urgência, com 

a possibilidade do exame de matérias como habeas corpus 

contra prisão, mandado de segurança e suspensão da 

execução de liminar e de sentença. 

Notícia - Tribunal lança 

página na internet com 

informações sobre 

coronavírus, atualizada 

em 08/04/2020 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) lançou uma página em 

seu site oficial para reunir informações sobre a pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19). Nesse novo espaço, é possível 

conhecer as ações do tribunal para manter a prestação 

jurisdicional e outros serviços essenciais, os atos 

administrativos e as notícias sobre decisões judiciais 

relacionadas à crise sanitária. 

página: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/STJ-no-

Combate-ao-Coronavirus.aspx  

CNJ Notícia - TRT realiza a 

primeira sessão de 

julgamento por 

videoconferência 

disponibilizado 

08.04.2020 

A 11ª Turma realizou, nesta terça-feira (7/4), a primeira 

sessão de julgamento por videoconferência do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª (TRT-RS). A sessão por 

videoconferência se diferencia das sessões virtuais, que já 

vinham sendo promovidas pela Justiça do Trabalho gaúcha, 

porque possibilita a realização de sustentações orais pelos 

advogados. O TRT-RS é um dos primeiros Tribunais a 

realizar sessões de julgamento por videoconferência na 

Justiça do Trabalho brasileira. 

CSJT 

Notícia - Produtividade da 

Justiça do Trabalho 

durante pandemia ficará 

disponível nos portais do 

TRTs, publ.07/04/2020. 

A medida busca dar maior transparência às atividades 

desenvolvidas durante o período de isolamento social em 

decorrência da Covid-19. 

CSMP 

Notícia - Comissão da 

Saúde do CNMP 

apresenta segundo 

boletim de 

acompanhamento da 

Covid-19, publicada em 

07/04/2020 

A Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CES/CNMP), por meio de sua presidente, conselheira Sandra 

Krieger, apresenta, nesta terça-feira, 7 de abril, o segundo boletim 

de acompanhamento da pandemia de Covid-19. Esta edição do 

boletim destaca a atuação da CES/CNMP no Gabinete Integrado de 

Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac-Covid-19), pautada 

pelo desenvolvimento e consolidação de estratégias de cooperação, 

coordenação e diálogo com diferentes instituições e com unidades e 

ramos do Ministério Público brasileiro. 

MPRJ Notícia - MPRJ monta 

força-tarefa para combater 

a Covid-19 em Niterói, 

Maricá e região, publicada 

em 07/04/2020. 

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

uma força-tarefa para atuar em Niterói, Maricá e outros municípios 

da região durante a pandemia do coronavírus. As 1ª e 2ª 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região 

Metropolitana II e as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de 

Defesa da Cidadania, do Meio Ambiente e do Consumidor de Niterói 

e Maricá se reuniram para atuar de forma coordenada e organizada 

no acompanhamento das medidas que devem ser ou estão sendo 

tomadas para evitar a disseminação e contaminação do novo 

coronavírus e no tratamento dos infectados. 
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Estado do 

Rio de 

Janeiro 

Decreto Estadual 

47.025 de 07.04.2020 

republicado 08.04.2020  

Dispõe sobre a liberação de atividade comercial em 

municípios sem notificação de cometimento do Covid-19. 

Resolução Conjunta 

SEDEERI SETRANS 

11 de 07.04.2020 

publicada 08.04.2020 

 

Disciplina as restrições de circulação de pessoas no 

transporte intermunicipal de passageiros no estado do RJ. 

Permite o acesso dos empregados nas atividades 

econômicas essenciais e situações específicas listadas na 

resolução. 

Portaria DETRO PRES 

1523 de 06.04.2020 

publicada 08.04.2020 

Proíbe a circulação do transporte intermunicipal de 

passageiros nas modalidades regular, fretamento e 

complementar entre os Municípios de Volta Redonda, Barra 

Mansa e Pinheiral e demais regiões do Estado do RJ.  

 

PROCON 

Notícia - Procon-RJ 

lança Whatsapp 

exclusivo para 

denúncias durante a 

Pandemia 

disponibilizada 

07.04.2020 

 

O Procon-RJ irá disponibilizar a partir desta terça-feira feira 

(07/04), um número de celular destinado a receber denúncias 

pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. Estará disponível 

também o link de acesso direto ao número de 

whatsapphttp://www.denunciaproconrj.siteque visa facilitar o 

acesso aos cidadãos que estão fazendo home office. O novo 

canal de defesa ao consumidor será administrado pela 

Ouvidoria do Procon-RJ e tem o objetivo de agilizar e facilitar 

o recebimento das denúncias que cresceram mais de 150% 

por conta da pandemia.  

Notícia - Procon-RJ 

fiscaliza 

Supermercados após 

crescimento de 

denúncias de aumento 

abusivos de preços 

disponibilizado 

07.04.2020 

 

O PROCON segue realizando operações de fiscalização. O 

objetivo é verificar denúncias de aumento abusivo de preços 

de produtos da cesta básica, tais como alho, arroz, feijão, 

óleo, leite, tomate, papel higiênico, açúcar e ovos com base 

na Lei estadual 8769/2020. Também está sendo verificada a 

aplicação do Decreto Estadual 47.006 de 2020 que 

recomenda a venda de álcool gel e álcool 70º pelo preço de 

custo, além de eventuais problemas estruturais. 

OAB-RJ 

Notícia - 

Peticionamento no TJ 

desperta dúvidas na 

advocacia e Comissão 

de Prerrogativas 

explica o 

funcionamento 

disponibilizada 

07.04.2020 

 

OAB/RJ apresenta diversos esclarecimentos sobre a forma 

de peticionamento durante o regime extraordinário além das 

formas de comunicação com as Varas. 

Notícia - Além das 

sessões, OABRJ pede 

que TJRJ mantenha 

audiências e despachos 

por meio virtual no 

período da quarentena 

disponibilizado 07.04.2020 

 

A OABRJ, por meio de sua Procuradoria, enviou ofício nesta terça-

feira, dia 7, ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJRJ), desembargador Cláudio de Mello Tavares, pedindo formas 

de garantir que a prestação jurisdicional não seja interrompida 

diante das medidas de restrições impostas para conter a pandemia 

da Covid-19. No documento, a Ordem sugere que não só sessões, 

mas também audiências e despachos entre advogados e juízes 

sejam mantidos neste período por meio de videoconferências. 
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Notícia - OAB e 

entidades da sociedade 

civil lançam pacto de 

enfrentamento à crise 

disponibilizado 

07.04.2020 

 

A OAB Nacional, a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), a Comissão Arns, a Academia Brasileira de 

Ciência (ABC), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) se 

uniram para lançar um “Pacto pela Vida e pelo Brasil”, 

ressaltando a necessidade de união de todos os cidadãos, 

governos e Poderes da República para enfrentar a grave 

crise sanitária, econômica, social e política que vive o país”. 

Notícia - OAB reforça 

ao STF necessidade de 

liminar para que 

Presidência cumpra 

protocolos da OMS no 

combate ao 

coronavírus 

disponibilizado 

06.04.2020 

 

A OAB Nacional protocolou no Supremo Tribunal Federal 

(STF), nesta segunda-feira (6), uma petição na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 672, que 

contesta os argumentos da Advocacia-Geral da União (AGU) 

e reafirma a solicitação de medida cautelar para o 

cumprimento das medidas de isolamento determinadas pelo 

Ministério da Saúde (MS); o respeito às determinações dos 

governadores e prefeitos em relação ao funcionamento das 

atividades econômicas e as regras de aglomeração; e não 

interferência nas atividades técnicas do MS paramentadas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Prefeitura do 

Rio de Janeiro 

 

RESOLUÇÃO SMF Nº 

3140 DE 07 DE ABRIL 

DE 2020 

Procede a ajustes e correções na Resolução SMF nº 3.135, 

de 24 de março de 2020 e regulamenta a aplicação do art. 

22, IV, do Decreto nº 14.602, de 29 de fevereiro de 1996, 

para os casos que especifica. “Art. 3º Para os processos 

administrativos inaugurados por correio eletrônico, na forma 

prevista no art. 4º, incisos II e III, do Decreto nº 47.264 de 17 

de março de 2020, e no art. 4º da Resolução SMF nº 3.135, 

de 24 de março de 2020, será admitida a intimação por 

intermédio de mensagem enviada por correio eletrônico, 

mediante confirmação do recebimento da mensagem, na 

forma prevista no art. 22, IV, do Decreto nº 14.602, de 1996, 

desde que adotado o mesmo endereço de correio eletrônico 

utilizado pelo interessado para inaugurar o processo 

administrativo. 

CONJUR 

Notícia - TRF-2 admite 

reesterilização de 

material de proteção 

sem permissão da 

Anvisa disponibilizada 

07.04.2020 

 

A proibição de reprocessamento e reesterilização de equipamentos 

de proteção individual (EPI) em momento de pandemia do 

coronavírus gera o risco de agravar o desabastecimento 

experimentado no Brasil, prejudicando profissionais da saúde. 

Com esse entendimento, o desembargador Guilherme Couto de 

Castro, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deferiu tutela de 

urgência para permitir que empresa efetue reprocessamento e 

resterilização de EPI mesmo sem permissão da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Notícia - Juiz determina 

suspensão total de 

pagamentos de empresa 

em recuperação 

disponibilizada 07.04.2020 

 

O juiz Sergio Ludovico Martins, da 2ª Vara da Comarca de Arujá 

(SP), determinou a suspensão total dos pagamentos do plano de 

recuperação da CBS Elos, indústria do ramo de embalagens. 

A decisão visa mitigar os efeitos da crise econômica provocada pela 

pandemia do coronavírus que, segundo os autos, já havia reduzido 

em 50% o movimento da empresa que deve cerca de R$ 200 

milhões. Além disso, também proibiu o corte de energia elétrica por 

falta de pagamento nos próximos 90 dias.  
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Notícia - RN, MT e SE 

podem usar parcelas 

da dívida com a União 

no combate à 

pandemia 

disponibilizado 

07.04.2020 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 

Federal, suspendeu por 180 dias o pagamento das parcelas 

da dívida dos Estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso 

e Sergipe, com a União. Segundo as medidas liminares 

deferidas nas Ações Cíveis Originárias 3.378, 3.379 e 3.380, 

esses valores devem ser aplicados exclusivamente em ações 

de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia 

causada pelo novo coronavírus. 

Migalhas 

Notícia - Empresa de 

transporte consegue 

flexibilizar pagamento 

de acordos trabalhistas 

disponibilizado 

08.04.2020 

 

Uma empresa de transportes conseguiu flexibilizar o 

pagamento de acordos trabalhistas. Em dois processos, os 

juízos consideraram a crise econômica instaurada pela 

pandemia de coronavírus. 

No primeiro caso, a Juíza do Trabalho Mariza Santos da 

Costa, da 7ª vara do Trabalho de São Paulo, deferiu 

parcialmente o pedido de uma empresa para reduzir o 

percentual pago a trabalhador em um acordo trabalhista. 

Em outro processo, a mesma empresa também pediu a 

prorrogação de prazos. Ao decidir, a juíza do Trabalho 

substituta Daniela Mori, da 89ª vara do Trabalho de São 

Paulo observou que não há a possibilidade de suspensão 

total do pagamento, uma vez que é de natureza alimentar. 

Notícia - Juiz concede 

repactuação de acordo 

trabalhista por 

coronavírus 

disponibilizada 

08.04.2020 

 

O juiz do Trabalho substituto Vitor Pellegrini Vivan, do TRT 

da 2ª região, deferiu parcialmente o pedido de uma empresa 

para repactuar acordo trabalhista. Para decidir, o magistrado 

considerou a crise instaurada pela pandemia de covid-19 e a 

boa-fé da empresa. 

 

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 
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Malka Y Negri Advogados 
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