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Resolução nº 370, de 

13.4.2020, publicada 

no DOU de 13.4.2020 

- Edição extra 

Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 

352, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a 

autorização prévia para fins de exportação de 

matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a 

granel ou produto farmacêutico acabado destinados 

ao combate da COVID-19. 

STF 

Notícia - Covid-19: 

ministro mantém 

validade de decreto 

estadual que proíbe 

transporte fluvial no 

Amazonas, 

disponibilizada em 

13.04.2020 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), deferiu parcialmente liminar 

na Reclamação (RCL) 39871, na qual a União 

questiona decisão liminar do Juízo da 1ª Vara 

Federal do Estado do Amazonas que foi mantida 

pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-

1). Após declarar incidentalmente a 

inconstitucionalidade de dispositivo da Medida 

Provisória 926/2020 que exige recomendação 

técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) para restrição de transporte de passageiros, 

o TRF-1 reconheceu a validade do decreto estadual 

que proibiu o transporte fluvial de passeio no estado 

como medida de combate à pandemia da Covid-19. 

Notícia - Ministro julga 

inviável ação contra 

trâmite da chamada 

“PEC do Orçamento 

de Guerra”, 

disponibilizada em 

14.04.2020 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), negou seguimento ao 

Mandado de Segurança (MS) 37059, por meio do 

qual o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) 

questionava a tramitação da Proposta de Emenda à 

Constituição 10/2020, conhecida como “‘PEC do 

Orçamento de Guerra”. Segundo o parlamentar, a 

rapidez na apreciação da PEC na Câmara dos 

Deputados, a rejeição das emendas apresentadas 

ao texto e a adoção de ritos sumários de votação em 

razão das necessidades decorrentes da pandemia 

da Covid-19 comprometem o processo legislativo, 

sem contar a exclusão da participação popular 

decorrente de meios de votação remota por parte 

dos congressistas. 

Notícia - STF realiza 

primeiras sessões de 

julgamentos por 

videoconferência 

nesta semana, 

O Supremo Tribunal Federal (STF) inaugura nesta 

semana medida inovadora concebida para manter a 

prestação jurisdicional durante a pandemia de Covid-

19 e a decretação de estado de calamidade pública 

no país. Tanto as sessões das duas Turmas, nesta 

terça (14), quanto as do Plenário, nestas quarta (15) 
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disponibilizada em 

14.04.2020 

e quinta-feira (16), serão realizadas por meio de 

videoconferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STJ 

Notícia - STJ nega 

pedido de salvo-

conduto para que 

cidadãos do Rio 

transitem livremente 

por ruas e praias, 

disponibilizada em 

13.04.2020 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

Jorge Mussi indeferiu habeas corpus impetrado pelo 

deputado estadual Alexandre Teixeira de Freitas 

(Novo) em favor de todos os cidadãos flagrados 

transitando pelas vias públicas e praias do estado do 

Rio de Janeiro. O parlamentar pretendia que os 

agentes públicos fossem impedidos de abordar, 

deter ou processar as pessoas encontradas 

circulando nesses espaços e que não estivessem 

contaminadas pelo novo coronavírus. 

Notícia - Ministros do 

STJ participam de 

projeto virtual que 

debate soluções 

jurídicas durante 

pandemia, 

disponibilizada em 

14.04.2020 

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

Villas Bôas Cueva e Antonio Carlos Ferreira foram 

os primeiros convidados do projeto de debates 

virtuais As regras emergenciais em tempos de 

Covid-19, promovido pelo site Consultor Jurídico 

(Conjur) com o objetivo de apontar soluções jurídicas 

para a crise gerada pela epidemia do novo 

coronavírus no Brasil. 

Os debates também tratam do Projeto de Lei 1.179

/2020, em tramitação no Congresso, destinado a 

instituir um regime emergencial para o direito privado 

durante a crise epidemiológica da Covid-19. O 

projeto já foi aprovado pelo Senado e aguarda 

análise pela Câmara dos Deputados. 

ANAMATRA 

Notícia – Direitos 

trabalhistas não 

podem ser relegados 

em situação de crise 

econômica ou 

pandemia, defende 

ministro Augusto 

César Leite de 

Carvalho, publicada 

em 13/04/2020 

Os direitos trabalhistas, como direitos humanos, não 

podem ser relegados em situação de crise 

econômica ou pandemia, pois foram concebidos em 

cima de valores éticos universais. As palavras são 

do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

Augusto César Leite de Carvalho. “Live” com a 

participação do magistrado contabilizou mais de 1 

mil visualizações e marcou, nesta segunda (13/4), o 

lançamento oficial do perfil da Anamatra no 

Instagram (@anamatraoficial). Juntamente com a 

presidente da Anamatra, Noemia Porto, o ministro 

falou sobre o tema “Medidas Provisórias e o direito 

ao trabalho em tempos de pandemia”. 

MPT 

Notícia - Violações 

trabalhistas 

relacionadas à Covid-

19 motivam mais de 

7500 denúncias ao 

O Ministério Público do Trabalho brasileiro já registra 

um total de 7565 denúncias de violações trabalhistas 

relacionadas à Covid-19, desde o início da 

pandemia. O número contabilizado na tarde desta 

segunda-feira, 13 de abril, é 30,2% maior do que o 
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MPT, publicada em 

13/04/2020. 

último balanço de denúncias recebidas pela 

instituição, que ultrapassava 5.800 no dia 3 de abril. 

MPRJ 

Notícia - MPRJ 

instaura inquérito civil 

e emite recomendação 

para que o Poder 

Público dê 

transparência a gastos 

sem licitação no 

enfrentamento ao 

coronavírus, publicada 

em 13/04/2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

por meio da Força-Tarefa de Atuação Integrada na 

Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais de 

Enfrentamento à Covid-19 (FTCOVID-19/MPRJ), 

instaurou nesta segunda-feira (13/04) inquérito civil 

para analisar se os Poderes Executivo e Legislativo 

vêm mantendo a transparência legal relativa às 

contratações emergenciais, com dispensa de 

licitação, efetuadas por seus representantes em 

razão da pandemia do novo coronavírus. Com o 

mesmo propósito, e na mesma data, a FTCOVID-

19/MPRJ emitiu uma recomendação específica ao 

governador Wilson Witzel e, no âmbito do inquérito 

civil, recomendações aos secretários de Estado de 

Fazenda, da Casa Civil e de Governança, de 

Planejamento, de Administração, de Saúde, de 

Educação e de Assistência Social, e ao presidente 

da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano, 

dando prazo de cinco dias para que adotem as 

medidas necessárias para garantir a lisura dos 

processos de contratação e execução dos contratos 

relacionados ao enfrentamento da doença, mediante 

o cumprimento da obrigação legal e o compromisso 

do Estado de manter a transparência de suas ações.  

Notícia - MPRJ 

expede 

recomendações com 

medidas relativas a 

unidades de saúde 

dos municípios para 

evitar a disseminação 

do Covid-19, publicada 

em 13/04/2020. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ) expediu, nos últimos dias, diferentes 

recomendações às secretarias de Saúde de 

diferentes municípios, sugerindo a adoção de 

medidas imediatas para conter a disseminação do 

novo coronavírus (Covid-19). Entre essas 

recomendações estão a liberação de leitos 

existentes para o atendimento dos infectados pelo 

Covid-19, a aquisição de equipamentos de proteção 

individual para profissionais de saúde que tenham 

contato com pacientes suspeitos e a suspensão de 

procedimentos cirúrgicos eletivos, com exceção 

àqueles de urgência e emergência, sempre de 

acordo com as determinações da Organização 

Mundial de Saúde, que considera a doença uma 

pandemia. Veja abaixo as recomendações do MPRJ. 
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ERJ 

Notícia - Estado firma 

parceria com Rede 

D’Or para instalação 

de dois hospitais de 

campanha 

disponibilizado 

13.04.2020 

 

O governador Wilson Witzel assinou, nesta segunda-

feira (13/04), com um grupo de empresários, tendo à 

frente a Rede D’Or São Luiz, convênios para a 

construção de dois hospitais de campanha, no 

Leblon, e no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca. 

Cada um terá capacidade para 200 leitos.  

 

OAB 

Notícia - TST acolhe 

proposta da OAB para 

realização de 

sustentação oral por 

teleconferência 

disponibilizado 

13.04.2020 

 

Em entendimento com a OAB, as sessões 

telepresenciais do TST terão sustentação oral 

concomitante. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

RESOLUÇÃO Nº 3268 

DE 07 DE ABRIL DE 

2020, publicada no 

D.O em 13.04.2020 

Altera o calendário de vistoria 2020 para os 

modais TAXI, SPPO, STPC, FRETE, TEC E STPL e 

dá outras providências. 

RESOLUÇÃO SMTR 

Nº 3267 DE 07 DE 

ABRIL DE 2020, 

publicada no D.O em 

13.04.2020 

Dispõe sobre a prorrogação de vida útil dos 

veículos do Sistema de Transporte Público de 

Passageiros por Ônibus - SPPO/RJ, e dá outras 

providências. 

Notícias - Prefeitura 

pode multar pessoas 

que insistirem em 

reuniões, além de 

cassar alvarás de 

estabelecimentos, 

disponibilizada em 

13.04.2020 

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fez 

nesta segunda-feira (13/04) novo apelo contra 

aglomerações e disse que cogita até multar pessoas 

que insistirem em participar de reuniões maiores, em 

desobediência às recomendações de afastamento 

social. O prefeito afirmou ainda que 

estabelecimentos comerciais que descumpram 

reiteradamente as normas baixadas pela Prefeitura 

para evitar a disseminação da pandemia do novo 

coronavírus terão o alvará cassado. 

ORDEM DE SERVIÇO 

F/SUBTF/CIP Nº 01 

DE 13 DE ABRIL DE 

2020, publicada no 

D.O em 14.04.2020 

Dar ciência do efeito vinculante dos enunciados 

PGM nº 9 e 10 veiculados pela Resolução PGM nº 

884, de 11 de julho de 2018. 

 

“ENUNCIADO PGM Nº 09 
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A imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, b, 

§ 4º da constituição da República, conforme 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 

Federal, deve ser interpretada extensivamente, para 

abranger qualquer imóvel de propriedade de 

entidades religiosas ou de cunho religioso, mesmo 

aqueles explorados comercialmente, vagos ou sem 

edificações, ou, ainda, o imóvel utilizado como 

escritório e residência de membros de entidade 

religiosa. Por consequência, não deve ser realizada 

cobrança de IPTU sobre estes imóveis, desde que 

as entidades contem como sujeito passivo na 

respectiva certidão da dívida ativa - CDA. A exceção 

a essa regra ocorrerá apenas nos casos em que o 

órgão fazendário competente comprovar o desvio de 

finalidade na utilização do imóvel ou de recursos 

arrecadados com sua exploração pela entidade 

religiosa. 

Referências: Parecer PG/FIS/001/2018 (antiga 

Orientação Técnica nº 10/1997) 

ENUNCIADO PGM Nº 10 

São isentos da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo - 

TCL os imóveis caracterizados como templo 

religioso, bem como os imóveis anexos que estejam 

diretamente ligados e a serviço do culto. A isenção 

não abrange os imóveis pertencentes a entidades 

religiosas que estejam alugados, que sejam 

explorados economicamente ou abandonados.” 

ANEXO I À 

RESOLUÇÃO SMS Nº 

4368 DE 13 DE ABRIL 

DE 2020 NOTA 

TÉCNICA 02 

COORDENADORIA 

TÉCNICA DE 

PROMOÇÃO DA 

SAÚDE ASSESSORIA 

DE ATIVIDADE 

FÍSICA, publicada no 

D.O em 14.04.2020 

Orientações para a implementação de 

promoção da atividade física pelos profissionais de 

Educação Física do Programa 

Academia Carioca em condomínios 

residenciais e conjuntos habitacionais 

como estratégia de promoção da saúde 

visando a organização comunitária e o 

fortalecimento social para a medida de 

isolamento social durante a pandemia de 

síndrome gripal (COVID-19) associada ao 

novo coronavírus (SARS-CoV-2). 
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RESOLUÇÃO PGM N. 

990 DE 13 DE ABRIL 

DE 2020, publicada  

no D.O em 14.04.2020 

Estabelece o procedimento na Procuradoria Geral do 

Município para o recebimento das correspondências, 

documentos e demais expedientes de comunicação 

administrativa enviados pelo público em geral por 

meio eletrônico, na forma disposta. 

CONJUR 

Notícia - Juiz libera 

verba do desastre de 

Mariana para 

combater Covid-19 em 

MG e ES 

disponibilizado 

13.04.2020 

 

O juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara 

Federal de Belo Horizonte autorizou o levantamento 

de parte do acordo feito com as mineradoras 

envolvidas no desastre de Mariana para os estados 

de Minas Gerais e Espírito Santos para financiar o 

combate à pandemia do coronavírus.   

Notícia - Justiça 

diverge sobre 

suspensão de 

contratos comerciais 

em aeroportos 

disponibilizada 

13.04.2020 

 

A Justiça vem divergindo quanto à possibilidade de 

suspensão de contratos para exploração de espaços 

comerciais em aeroportos devido à queda no 

movimento causada pelas medidas para evitar a 

propagação do novo coronavírus. No Paraná, a 

Justiça Federal negou que uma loja deixasse de 

pagar aluguel durante a crise. Contudo, em 

Pernambuco, a Justiça estadual autorizou a medida. 

 

Notícia - Juiz na PB 

manda planos de 

saúde liberarem 

carência em caso de 

coronavírus 

disponibilizado 

13.04.2020 

 

Em Ação Civil Pública proposta pela Defensoria do 

Estado da Paraíba, o juiz Ricardo da Silva Brito, da 

10ª Vara Cível de João Pessoa, determinou que as 

operadoras de saúde autorizem a imediata liberação 

de atendimento para seus segurados que ainda 

estão no período de carência em casos urgentes e 

com prescrição médica.  

 

Notícia - Juiz 

suspende cobrança de 

tributos federais de 

empresas hospitalares 

de SP disponibilizado 

13.04.2020 

 

O juiz Fernando Marcelo Mendes, da 13ª Vara Cível 

Federal de São Paulo, concedeu liminar em favor de 

um hospital e de uma empresa hospitalar da capital 

paulista, prorrogando por 90 dias o prazo para o 

recolhimento de tributos federais contados a partir do 

mês de março e enquanto durar o estado de 

calamidade pública. 

 

Notícia - STJ nega 

pedido de salvo-

conduto para que 

cidadãos do Rio 

transitem livremente 

O ministro do Jorge Mussi, Superior Tribunal de 

Justiça, indeferiu Habeas Corpus impetrado pelo 

deputado estadual Alexandre Teixeira de Freitas 

(Novo) em favor de todos os cidadãos flagrados 

transitando pelas vias públicas e praias do estado do 
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disponibilizado 

13.04.2020 

 

Rio de Janeiro. O parlamentar pretendia que os 

agentes públicos fossem impedidos de abordar, 

deter ou processar as pessoas encontradas 

circulando nesses espaços e que não estivessem 

contaminadas pelo novo coronavírus. 

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que não 

é cabível a impetração de Habeas Corpus contra ato 

normativo em tese, isto é, o Decreto 47.006/2020. 

 

Notícia - Vara gaúcha 

dá liminar para reduzir 

alimentos por causa 

da Covid-19 

disponibilizada 

13.04.2020 

 

O Juízo da Vara Judicial da Comarca de Butiá, na 

Grande Porto Alegre, baixou, em caráter liminar, de 

40% para 30% do salário mínimo o valor de uma 

pensão em razão da pandemia. 

Notícia - Justiça do 

Trabalho destina R$ 

160 milhões de 

indenizações à 

prevenção da Covid-

19 disponibilizado 

13.04.2020 

 

Valores decorrentes de indenizações por danos 

morais coletivos ou multas trabalhistas em ações do 

Ministério Público do Trabalho foram destinados à 

prevenção e ao combate do coronavírus e 

beneficiaram 25 estados e o Distrito Federal. 

 

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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