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ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

TJRJ 

Notícia - Presidente do 

TJRJ proíbe por 90 dias o 

corte do fornecimento de 

energia elétrica 

disponibilizada 11.04.2020 

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de 

Mello Tavares, derrubou a liminar que permitia 

corte de luz durante a pandemia, reforçando 

que a resolução da ANEEL e a Lei Estadual nº 

8.769  de 2020 assinalam que o corte do 

fornecimento de serviços essenciais deve ser 

evitado pelo prazo de 90 dias. 

ERJ 

Notícia - Corpo de 

Bombeiros prorroga prazos 

para pagamento da Taxa 

de Incêndio disponibilizada 

11.04.2020 

 

O pagamento da Taxa de Incêndio será 

prorrogado para outubro (entre os dias 5 e 9).  

 

Notícia - Codin abre mais 

um canal de atendimento 

ao empreendedor 

disponibilizada 11.04.2020 

 

A Companhia de Desenvolvimento Industrial 

do Estado do Rio de Janeiro (Codin) 

disponibiliza um “WhatsApp” (21 99615-7226) 

voltado para o atendimento ao público durante 

o período de isolamento social, de forma que 

os interessados poderão tirar dúvidas sobre 

processos de incentivo fiscal, marcação de 

reuniões virtuais, dentre outros temas. 

CONJUR 

Notícia - Juíza do Ceará 

obriga Caixa a seguir 

medidas contra 

coronavírus disponibilizada 

11.04.2020 

 

Em Ação Civil Pública ajuizada pelo Município 

de Caucaia (CE), a juíza Karla de Almeida 

Miranda Maia, da 7ª Vara Federal do Ceará, 

deferiu tutela de urgência para a Caixa 

Econômica Federal adotar as recomendações 

da OMS, como evitar aglomerações. 

Notícia - Exigir CPF para 

benefício emergencial 

prejudica vulneráveis, diz 

DPU disponibilizada 

11.04.2020 

 

A Defensoria Pública da União encaminhou 

ofício ao governo federal pedindo 

readequação da norma, pois exigir a inscrição 

regularizada no CPF de todos os membros 

das famílias para obtenção do benefício 

emergencial prejudica a população mais 

vulnerável.  

Notícia - TRF-2 

restabelece bloqueio de 

transporte entre municípios 

do RJ disponibilizado 

10.04.2020 

 

O desembargador federal Aluísio Mendes, no 

plantão do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, cassou liminar que suspendia parte do 

decreto do governo do Rio de Janeiro que 

impediu circulação do transporte intermunicipal 

de passageiros entre a região metropolitana e 

a capital.  

Migalhas 

Notícia - CNJ: Tribunais 

devem definir regime de 

trabalho de oficiais de 

O CNJ arquivou procedimento de controle 

administrativo por associações dos Oficiais de 

Justiça que requereram a edição de norma 

para que os tribunais se abstenham de exigir o 
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justiça disponibilizado 

13.04.2020 

 

cumprimento de mandados, caso não tenham 

condições de fornecer os equipamentos de 

proteção necessários. 

O Ministro Humberto Martins entendeu que 

cabe a cada tribunal a definição dos serviços 

essenciais, bem como a adoção de outras 

medidas urgentes para a preservação da 

saúde de seus servidores. 

Notícia - Ações sobre 

coronavírus são destaque 

na pauta do STF 

disponibilizada 13.04.2020 

 

Nesta semana, através de videoconferência, 

os ministros do STF voltam a se reunir, dando 

prioridade a ações que dizem respeito ao 

enfrentamento da pandemia do coronavírus.  

Notícia - PR: Suspensa 

liminar que autorizava 

academia a retomar 

atividades disponibilizada 

13.04.2020 

 

O juiz de Direito substituto em 2º grau 

Humberto Gonçalves Brito, de Curitiba/PR, 

suspendeu liminar que autorizava uma 

academia de ginástica em Toledo/PR a prestar 

seus serviços.  

Notícia - Entidades 

manifestam apoio à 

recomendação do CNJ 

para reduzir fluxo de 

ingresso no sistema 

prisional disponibilizada 

11.04.2020 

 

Mais de 70 organizações assinaram manifesto 

em apoio à recomendação 62/20 do Conselho 

Nacional de Justiça e ao desencarceramento. 

Tal recomendação orienta os magistrados a 

substituir a prisão preventiva por outras 

medidas no caso de presos que estejam 

inseridos na faixa de maior risco da covid-19. 

Notícia - PL altera regras 

de recuperação judicial de 

empresas durante 

pandemia disponibilizado 

10.04.2020 

 

Está em tramitação na Câmara dos Deputados 

a PL 1.397/20 que prevê a suspensão de 

ações judiciais de execução e decretação de 

falência, além de instituir uma negociação 

preventiva com os credores, durante a 

pandemia de covid-19. 

STF 

Notícia - Setor de turismo 

contesta resolução do 

Bacen que limita 

renegociação de dívidas 

durante a pandemia 

disponibilizado 09.04.2020 

 

A Confederação Nacional do Turismo 

(CNTUR) ajuizou no Supremo Tribunal Federal 

(STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 6368 contra trechos da Resolução 

4.782/2020 do Conselho Monetário Nacional 

(CNM) e do Banco Central do Brasil (Bacen), 

que trata de programa especial de 

renegociação de dívidas, em decorrência dos 

efeitos econômicos da pandemia do novo 

coronavírus, alegando que a medida fere a 

isonomia. O relator é o ministro Marco Aurélio. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

Notícia - Coronavírus: 

decreto estabelece 

horários escalonados para 

comércio essencial e 

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 

assinou o decreto 47.359, publicado na edição 

desta segunda-feira (13/04) do Diário Oficial 

do Município, em que reforça os horários 

determinados para o funcionamento do 
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indústria disponibilizada 

13.04.2020 

 

comércio essencial autorizado a abrir as 

portas na cidade. 

Notícia - Prefeitura recebe 

adiantamento de R$ 87 

milhões do governo federal 

para combate à doença 

disponibilizada 10.04.2020 

 

O prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta 

sexta-feira (10/04) o adiantamento de R$ 87 

milhões do governo federal ao município para 

gastos no enfrentamento à pandemia.  

Notícia - Prefeitura admite 

pedir à Justiça proteção 

em hotéis para idosos 

disponibilizado 10.04.2020 

 

O prefeito Marcelo Crivella disse que estuda 

pedir à Justiça, com base na Lei Federal 

13.979, a “hospedagem compulsória” dos 

idosos já convidados para ocupar as mil vagas 

de hotéis disponibilizadas pela Prefeitura.  

PLANALTO 

Portaria nº 758, de 

9.4.2020, publicada no 

DOU de 9.4.2020 -Edição 

extra 

Define o procedimento para o registro 

obrigatório de internações hospitalares dos 

casos suspeitos e confirmados de COVID-19, 

nos estabelecimentos de saúde públicos e 

privados que prestam serviços no SUS. 

 

Medida Provisória nº 950, 

de 8.4.2020, publicada no 

DOU de 8.4.2020 - Edição 

extra 

Dispõe sobre medidas temporárias 

emergenciais destinadas ao setor elétrico para 

enfrentamento do estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da pandemia de 

coronavírus (covid-19). 

 

Portaria n.º 383, publicada 

em 13/04/2020   

Dispõe sobre a antecipação da colação de 

grau para os alunos dos cursos de Medicina, 

Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, como 

ação de combate à pandemia do novo 

coronavírus - Covid-19. 

 

INSS 

Notícia - Já é possível 

enviar atestado médico 

pelo Meu INSS! , publicada 

em 10.04.2020. 

Agora o segurado já pode enviar o atestado 

médico diretamente pelo Meu INSS 

(computador ou aplicativo para celulares) para 

ser avaliado pela perícia. A Portaria Conjunta 

9.381, que permite o início do procedimento, 

foi publicada nesta terça-feira (7), no Diário 

Oficial da União. Entre outras medidas, a 

Portaria permite também a antecipação no 

valor de R$1.045 para segurados que 

solicitarem o auxílio-doença. Se já usa o 

aplicativo, basta baixar a atualização que já 

está disponível. Caso não tenha o App, basta 

baixar. Disponível para Android e iOS. 
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ANAMATRA 

Notícia - Anamatra pede 

ingresso em ação que 

questiona Medida 

Provisória relativa à 

redução salarial e 

suspensão de contrato por 

acordo individual, 

publicada em 09/04/2020 

 

A Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (Anamatra) solicitou 

ingresso, na condição de Amicus Curiae, na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

6363, na qual são questionados dispositivos 

da Medida Provisória (MP) 936/2020, que 

instituiu o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda, tendo 

em vista o cenário da pandemia coronavírus 

(COVID-19). 

 

 

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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