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TJRJ 

Notícia - Ritmo de trabalho 

em RDAU supera o de março 

de 2019 disponibilizada em 

13.04.2020 

 

Em comparação ao mês de março de 

2019, houve um aumento da produtividade 

dos magistrados no último mês, mesmo em 

regime extraordinário por conta da 

pandemia do coronavírus. 

ERJ 

Decreto Estadual 47.027 de 

13.04.2020 publicado 

13.04.2020 

 

Através do Decreto 47.027 o governador 

prorrogou até dia 30/04 as medidas de 

prevenção e enfrentamento à propagação 

do coronavírus. 

Decreto Estadual 47.020 de 

13.04.2020 publicado 

13.04.2020 

 

Estabelece a criação do gabinete ampliado 

de crise para assessoramento ao 

enfrentamento das novas etapas da 

pandemia pelo coronavírus. 

Resolução SES 2030 de 

09.04.2020 publicada 

13.04.2020 

 

Dispõe acerca do centro de operações de 

emergência para enfrentamento das novas 

etapas da pandemia pelo coronavírus. 

Resolução PGE 4537 de 

10.04.2020 publicada 

13.04.2020 

 

Prorroga as medidas das resoluções PGE 

4.527/2020 e 4.531/2020 que tratam do 

funcionamento durante o período da 

pandemia do coronavírus.  

Notícia - Rio de Janeiro terá 

gás mais barato a partir de 

maio disponibilizada 

13.04.2020 

 

O Rio de Janeiro terá tarifas de gás natural 

mais baixas a partir do dia 1º de maio. Na 

Região Metropolitana, atendida pela CEG, 

a redução média será de 2,5% para o 

segmento residencial; 3,2% para o 

comercial; 5,3% a 7% para o industrial e 

7,7% para GNV. 

Notícia - Governo 

disponibiliza vale-alimentação 

para famílias de alunos da 

rede estadual disponibilizada 

13.04.2020 

 

As famílias dos estudantes da rede 

estadual de ensino fluminense serão 

beneficiadas com um vale-compras, no 

valor de R$ 100, para aquisição de 

alimentos. A base de atendimento é a 

mesma do CAD Único, do Governo 

Federal, e beneficiários do Bolsa Família. 

OAB 

Notícia - Requerentes da 

inscrição na Ordem receberão 

sua identidade e poderão 

advogar com a Carteira Digital 

da OAB disponibilizado 

13.04.2020 

 

“Os requerentes de inscrição na Ordem, a 

partir desta segunda-feira, dia 13, 

receberão da OABRJ sua identificação de 

forma remota para que possam exercer a 

advocacia imediatamente com a Carteira 

Digital da OAB no período da crise por 

conta da pandemia da Covid-19.” 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/7133754
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/7133754
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/7133754
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTVxWjNoTlZHc3lUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTVxWjNoTlZHc3lUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTVxWjNoTlZHc3lUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTVxWjNoTlZHc3lUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTVxWjNoTlZHc3lUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTVxWjNoTlZHc3lUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTVxWjNoTlZHc3lUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGtSUk1sRnFWWGhPYW10MFVrUnNSazFETURCUFJHZDVURlZGZVZGNlRYUlNhMFY1VFRCT1EwNHdWVEpTYTFsNFRWUlZORTVxWjNoTlZHc3lUVUU5UFE9PQ==
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5870
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5870
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5870
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5868
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5868
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5868
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5868
https://www.oabrj.org.br/noticias/requerentes-inscricao-ordem-receberao-sua-identidade-poderao-advogar-carteira-digital-oab
https://www.oabrj.org.br/noticias/requerentes-inscricao-ordem-receberao-sua-identidade-poderao-advogar-carteira-digital-oab
https://www.oabrj.org.br/noticias/requerentes-inscricao-ordem-receberao-sua-identidade-poderao-advogar-carteira-digital-oab
https://www.oabrj.org.br/noticias/requerentes-inscricao-ordem-receberao-sua-identidade-poderao-advogar-carteira-digital-oab
https://www.oabrj.org.br/noticias/requerentes-inscricao-ordem-receberao-sua-identidade-poderao-advogar-carteira-digital-oab


 

 

PROCON/RJ 

Notícia - Procon-RJ orienta 

consumidores que tinham 

festas e eventos contratados 

em meio à pandemia 

disponibilizado 13.04.2020 

 

O PROCON elaborou orientações acerca 

de dúvidas de consumidores que 

contrataram eventos com serviços de 

buffet, casas e salões de festas e 

precisaram cancelar a celebração devido à 

pandemia. 

IBDFAM 

Notícia - Proposta concede 

aposentadoria automática 

para pedido pendente no 

INSS durante pandemia 

disponibilizado 13.04.2020 

 

Está em trâmite na Câmara dos Deputados 

o Projeto de Lei 1346/20, o qual concede 

automaticamente aposentadoria para todos 

os pedidos pendentes de análise no INSS 

desde 20 de março deste ano, data de 

publicação do Decreto 6/20, que 

reconheceu o estado de calamidade 

pública no Brasil em virtude da pandemia 

de Covid-19. 

CONJUR 

Notícia - Uber e 99 Taxi 

devem pagar remuneração 

mínima durante pandemia, diz 

juiz do CE disponibilizada 

13.04.2020 

 

O juiz Germano Silveira de Siqueira, da 3ª 

Vara do Trabalho de Fortaleza (CE), 

concedeu liminar para obrigar as empresas 

ao pagamento de ajuda compensatória 

correspondente a uma remuneração 

mínima por hora em que ficarem à 

disposição nos aplicativos. 

Notícia - Fisco não pode 

tomar medidas extrajudiciais 

para cobrar imposto 

disponibilizada 13.04.2020 

 

O juiz André Luiz Tomasi de Queiróz, da 1ª 

Vara de Jandira (SP), negou pedido de 

uma empresa de cosméticos que buscava 

o diferimento do pagamento do ICMS por 

causa da pandemia do coronavírus, sob o 

fundamento de que não cabe ao juízo a 

aplicação de situação não prevista em lei 

ou o alargamento do rol taxativo para 

suspensão do crédito tributário. 

Notícia - Acordo com medidas 

para evitar Covid-19 libera 

trabalhos na maior mina de 

MT disponibilizado 

13.04.2020 

 

A Justiça do Trabalho liberou as atividades 

na maior mina de Mato Grosso, localizada 

no município de Aripuanã, extremo norte 

do estado, após as empresas envolvidas e 

o Ministério Público do Trabalho chegarem 

a um acordo para diminuir os riscos de 

contaminação pelo novo coronavírus entre 

os empregados. 

Notícia - Em regime de 

plantão, cartórios retomam 

atendimento nesta segunda 

disponibilizada 13.04.2020 

 

Em atenção ao Provimento 95/2020 do 

CNJ, os Cartórios retornam o 

funcionamento em regime de plantão, 

sendo que a recomendação é que apenas 

serviços urgentes sejam feitos de forma 

física.  

Notícia - Juiz proíbe Booking 

e Airbnb de fazer reservas de 

hotéis em Paraty 

disponibilizado 13.04.2020 

 

O município de Paraty moveu ação civil 

pública contra as plataformas Booking e 

Airbnb tendo o juiz Anderson de Paiva 

Gabriel, em plantão judicial, ordenado que 

estes sites permitam reservas em hotéis, 

pousadas e albergues, nem a locação de 

casas em Paraty (RJ) até 30 de abril. 
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Notícia - Condomínio não 

pode proibir mudança por 

causa da Covid-19, diz TJ-SC 

disponibilizado 13.04.2020 

 

Conforme decisão da juíza substituta Ana 

Luísa Schmidt Ramos, do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, o impedimento 

à mudança durante a epidemia do 

coronavírus por ato de quem exerce a 

função de síndico não encontra amparo em 

lei. 

Notícia - Procon de SP recebe 

volume 726% maior de 

denúncias durante pandemia 

disponibilizado 13.04.2020 

 

A maioria das queixas está relacionado ao 

avanço da Covid-19. 

Notícia - Santa Casa de 

Santos pode vender teste 

rápido de Covid-19, diz juiz 

disponibilizado 13.04.2020 

 

Negado o pedido de tutela de urgência 

formulado em Ação Popular a fim de seja 

suspensa a venda de testes rápidos de 

Covid-19 pela Santa Casa de Misericórdia 

de Santos ou para obrigar que os testes 

fossem comercializados somente com 

prescrição médica. 

Notícia - Defensoria ajuíza 

ação para que planos de 

saúde garantam internação 

de pacientes disponibilizada 

13.04.2020 

 

A Defensoria Pública de São Paulo ajuizou 

ação civil pública contra operadoras de 

planos de saúde. O objetivo é obrigar as 

empresas a prestar atendimento de 

internação em casos de urgência aos 

beneficiários que ainda não tenham 

cumprido o período de carência de 180 

dias. 

Notícia - Partidos contestam 

MP que permite suspensão 

de contratos de trabalho 

disponibilizada 13.04.2020 

 

PT, PCdoB e Psol pedem ao STF a 

suspensão imediata dos efeitos da Medida 

Provisória 936/2020, que dispõe sobre 

providências trabalhistas para o 

enfrentamento do estado de calamidade 

pública decorrente do novo coronavírus. 

Notícia - Estado dos EUA vai 

conceder licença a bacharéis 

sem exame de ordem 

disponibilizada 13.04.2020 

 

O Tribunal Superior de Utah, nos EUA, 

proibiu a realização do próximo exame de 

ordem, que estava marcado para julho de 

2020. Será concedido aos bacharéis 

formados em maio e junho de 2020 licença 

para advogar sem exame de ordem. 

Migalhas 

Notícia - Entidades 

trabalhistas pedem ao STF 

inconstitucionalidade das MPs 

927 e 936 disponibilizado 

13.04.2020 

 

Para signatárias, propostas contidas nas 

MPs quanto às negociações individuais 

para rebaixamento de salários “são 

flagrantemente inconstitucionais". 

Notícia - Comerciante 

consegue parcelamento de 

cessão de quotas devido à 

pandemia disponibilizado 

13.04.2020 

Comerciante consegue parcelamento de cessão 

de quotas referentes a abril, maio e junho 

devido à pandemia. Decisão é do 

desembargador Cesar Ciampolini, do TJ/SP, ao 

entender que o caso se enquadra na teoria da 

imprevisão. 
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Notícia - TJ/SC determina 

suspensão de transporte 

coletivo em Joinville durante a 

pandemia disponibilizado 

13.04.2020 

 

Desembargador sustou efeitos de liminar 

de 1º grau, pois retorno do transporte 

coletivo seria “dano de difícil reparação”. 

Notícia - Hotéis em MG 

conseguem excluir ICMS da 

base de cálculo PIS/Cofins 

em contas de energia elétrica 

disponibilizado 13.04.2020 

 

Dois hotéis de MG conseguiram tutela de 

urgência para excluir o ICMS da base de 

cálculo do PIS e da Cofins incidentes em 

suas faturas de energia elétrica. 

Notícia - Projeto suspende 

pagamento de precatórios 

durante estado de calamidade 

disponibilizado 13.04.2020 

 

Tramita no Senado o PDL 116/20, que 

susta os efeitos da resolução 303/19, do 

CNJ, que alterou as regras para 

pagamento de precatórios. O projeto 

pretende angariar mais recursos para a 

saúde, por meio do não pagamento de 

precatórios, enquanto perdurar o estado de 

calamidade pública. 

Notícia - TRT-1 deve fornecer 

álcool em gel, máscaras e 

luvas a oficiais de Justiça que 

trabalharem durante 

pandemia disponibilizado 

13.04.2020 

 

Pedido foi impetrado pelo SISEJUFE - 

Sindicato dos Servidores das Justiças 

Federais no Estado do Rio de Janeiro. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

Notícia - Prefeitura do Rio de 

Janeiro consegue suspensão 

de dívida com a Caixa 

disponibilizada 13.04.2020 

 

A Prefeitura do Rio, por meio da 

Procuradoria Geral do Município (PGM), 

conseguiu a suspensão, até o final do ano, 

do pagamento de parcelas mensais dos 

contratos de financiamento firmados com a 

Caixa, que somam o total de R$ 315 

milhões. 

Notícia - Coronavírus: 

parceria da Prefeitura e 

Exército garante capacitação 

de garis para 

descontaminação de 

ambientes disponibilizado 

13.04.2020 

 

A Prefeitura do Rio, em parceria com o 

Exército, inicia nesta quarta-feira (15/04) 

treinamento de garis da Comlurb para a 

descontaminação de ambientes. 

Decreto Municipal 47.359 de 

12.04.2020 publicado 

13.04.2020 

 

Altera dispositivos e inclui anexos ao 

Decreto Municipal 47.282 tratando dos 

horários de funcionamento dos 

estabelecimentos.  
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Resolução SMS 4360 de 

08.04.2020 publicado 

13.04.2020 

 

Dispõe sobre medidas especiais de 

interesse sanitário, relativas ao 

funcionamento de mercados, 

supermercados e hortifruti em razão da 

pandemia do coronavírus.  

TRT 1ª 

Região 

Notícia - Cejusc de 1º grau 

realiza sua primeira audiência 

virtual nesta segunda-feira, 

publicada em 13/04/2020. 

Na manhã desta segunda-feira (13/4), o 

Centro Judiciário de Métodos Consensuais 

de Soluções de Disputas da Capital 

(Cejusc-CAP) de primeiro grau do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ) realizou a sua primeira audiência 

virtual, por meio de videoconferência. A 

audiência foi presidida pelo coordenador 

do Cejusc-CAP de 1º grau, o juiz Múcio 

Borges. 

 

TRT 10ª 

Região 

Notícia - TRT-10 registra mais 

de 41 mil atos judiciais nas 

últimas duas semanas de 

medidas preventivas contra o 

coronavírus, publicada em 

13/04/2020 

 

Na última semana, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 10ª Região (TRT-10) registrou 

mais de 41 mil atos judiciais, entre 

decisões, despachos, sentenças e atos 

cumpridos por servidores da área 

judiciária, no período de 6 a 12 de abril, ou 

seja, na vigência de medidas de combate 

ao coronavírus (COVID-19). 

STF 

Notícia - STF recebe novas 

ações que questionam MP 

sobre medidas trabalhistas 

durante a pandemia, 

publicada em 13/04/2020. 

Chegaram ao Supremo Tribunal Federal 

(STF) mais três Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) que 

questionam a validade da Medida 

Provisória (MP) 927/2020, que flexibiliza a 

legislação trabalhista durante o estado de 

calamidade pública decorrente da 

pandemia do novo coronavírus. As ações 

foram ajuizadas pela Associação Nacional 

dos Procuradores do Trabalho - ANPT (ADI 

6375), Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade 

- CONTRATUH (ADI 6377), Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Saúde 

(CNTS) e Federação Nacional dos 

Enfermeiros - FNE (ADI 6380). Todas elas 

foram distribuídas, por prevenção, ao 

ministro Marco Aurélio, relator de outras 

ações sobre a mesma matéria. 

 

Notícia - Relator nega 

embargos contra decisão 

sobre obrigatoriedade da 

participação de sindicatos em 

acordos de redução de 

salário, publicada em 

13/04/2020. 

O ministro Ricardo Lewandowski, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou 

embargos de declaração apresentados 

pela Advocacia-Geral da União (AGU) na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

6363, contra decisão liminar que 

estabeleceu que os acordos individuais de 

redução de jornada de trabalho e de salário 

ou de suspensão temporária de contrato de 
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trabalho previstos na Medida Provisória 

(MP) 936/2020 somente serão válidos se 

os sindicatos de trabalhadores forem 

notificados em até dez dias, de forma a 

viabilizar sua manifestação sobre a 

validade do acordo individual nos prazos 

previstos na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). A ADI 6363 está na pauta 

de julgamento do Plenário da quinta-feira 

(16) para análise quanto ao referendo da 

liminar. 

 

Notícia -  Presidência do STF 

alcança análise de 100% dos 

agravos em recursos 

extraordinários na área cível, 

publicada em 13/04/2020. 

A Presidência do Supremo Tribunal 

Federal (STF) atingiu no mês de março o 

índice de 100% de análise dos agravos 

interpostos contra decisões de inadmissão 

de recursos extraordinários na área cível 

que chegam à Corte. O resultado é fruto de 

iniciativas da atual gestão para reduzir o 

acervo de processos e desafogar os 

gabinetes dos ministros para que possam 

focar em casos mais complexos e de 

vocação verdadeiramente constitucional, 

além de realizar uma prestação 

jurisdicional com celeridade e eficiência. 

 

 

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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Advogados 
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