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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

STF 

Notícia - Covid-

19: contestada 

lei do RJ que 

impede corte de 

luz por 

inadimplência, 

disponibilizada 

em 14.04.2020 

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee) questiona no Supremo Tribunal Federal (STF) 

dispositivos da Lei estadual 8.769/2020 do Rio de Janeiro que 

impedem a interrupção do serviço de distribuição de energia 

elétrica em razão da inadimplência durante o período de 

pandemia da Covid-19. A matéria é objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6376, distribuída ao ministro Luiz 

Fux. 

Notícia - PSB 

pede liberação 

imediata do 

FGTS para 

hipossuficientes, 

idosos, 

gestantes e 

doentes 

crônicos, 

disponibilizada 

em 14.04.2020 

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou no Supremo 

Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 6379, em que pede que, em razão da pandemia do 

coronavírus, seja determinada a liberação imediata e prioritária 

de até R$ 6.220 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) para pessoas que recebam até dois salários mínimos e 

para maiores de 60 anos, gestantes e portadores de doenças 

crônicas. A ADI foi distribuída por prevenção ao ministro Gilmar 

Mendes, relator da ADI 6371, sobre o mesmo tema. 

Notícia - 

Ministro julga 

inviável ação 

contra programa 

de renegociação 

de dívidas 

durante a 

pandemia, 

disponibilizada 

em 14.04.2020 

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

negou seguimento (julgou incabível) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6368, ajuizada pela Confederação 

Nacional do Turismo (CNTUR) contra trechos da resolução do 

Conselho Monetário Nacional (CNM) e do Banco Central do 

Brasil (Bacen) que institui programa especial de renegociação de 

dívidas em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia do 

novo coronavírus. Para o ministro, é inadequado o uso de ação 

de controle de constitucionalidade no caso. 

Notícia - 

Plenário julga 

nesta quarta-

feira (15), por 

videoconferênci

a, ações 

relacionadas às 

medidas de 

combate à 

pandemia,  

disponibilizada 

em 14.04.2020 

Ações que questionam medidas do governo federal para o 

enfrentamento da pandemia de Covid-19 estão na pauta de 

julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

desta quarta-feira (15), a partir das 14h. Pela primeira vez na 

história da Corte, a sessão plenária será realizada por 

videoconferência, em razão das medidas de contenção e 

isolamento social adotadas no país. 
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STJ 

Notícia - 

Pandemia não 

dispensa 

análise da 

situação 

individual, diz 

ministro ao 

negar prisão 

domiciliar 

coletiva no AM, 

disponibilizada 

em 14.04.2020 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogerio Schietti 

Cruz indeferiu o habeas corpus coletivo no qual a Defensoria 

Pública do Amazonas pedia a concessão de prisão domiciliar 

para todos os presos do regime fechado do Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que fossem integrantes 

do grupo de risco da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

TRF-2 

Notícia - Comitê 

Estadual de 

Saúde do RJ 

disponibiliza link 

atualizado da 

situação dos 

casos de Covid-

19 no Brasil, 

disponibilizada 

em 14.04.2020 

Já estão disponíveis no portal do Comitê Estadual de Saúde do 

Rio de Janeiro, na aba “Links”, o endereço eletrônico com a 

situação atualizada dos dados de Covid-19 no Brasil 

(https://covid.saude.gov.br/) ; o painel de leitos para 

acompanhamento em tempo real, no sítio do Ministério da Sáude 

(https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php) ; 

e a consolidação de normas federais publicadas sobre Covid-19 

(http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.h

tm).  

JFRJ 

Notícia - 

Suporte aos 

sistemas 

processuais da 

JFRJ durante o 

atendimento 

remoto, 

disponibilizada 

em 14.04.2020 

Durante o período de suspensão do atendimento presencial na 

Justiça Federal no Rio de Janeiro, informações gerais sobre os 

serviços prestados poderao ser obtidas através dos canais de 

atendimento disponíveis em 

https://suprocsistemas.jfrj.jus.br 

 

TRT da 

1ª 

Região 

Notícia – 

Órgãos 

colegiados do 

TRT/RJ se 

preparam para 

julgamentos 

virtuais, 

publicada em 

14/04/2020 

Com objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional 

durante as restrições ao trabalho presencial ocasionadas 

pela pandemia de covid-19, órgãos colegiados do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) estão se 

preparando para sessões virtuais de julgamento. Publicada em 

31/3, a Resolução Administrativa nº 6/2020 (link para outro 

sítio) do Regional fluminense implementou e regulamentou 

o Plenário Virtual. 

Trata-se de uma modalidade de julgamento que ocorre em um 

ambiente não presencial, em que são utilizadas as mesmas 

funcionalidades do sistema (PJe) já usadas nas sessões 

presenciais. A diferença é que tudo ocorre de forma on-line, sem 
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a presença dos magistrados, que se manifestam sobre o voto do 

relator em processos previamente disponibilizados. 

De acordo com a regulamentação, as sessões virtuais englobam 

apenas os processos eletrônicos cujos relatores não tenham 

solicitado a sua inclusão em pauta presencial. As pautas serão 

publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) 

com antecedência mínima de cinco dias úteis do início do 

julgamento, constando data e horário de início e término das 

sessões virtuais, que terão duração mínima de cinco dias úteis.  

TRT da 

10ª 

Região 

Notícia – TRT-

10 implantará 

nova versão do 

sistema PJe na 

próxima 

segunda, 

publicada em 

14/04/2020 

A Equipe de Negócios do Processo Judicial Eletrônico informa 

que vai realizar a migração do sistema PJE para a nova versão 

2.5.4. O serviço de migração acontecerá na próxima segunda-

feira (20), com previsão de indisponibilidade do sistema da 0h às 

23:59. 

Conforme dispõe a Resolução Administrativa nº 90/2019, neste 

período os casos urgentes serão resolvidos pelo Plantão 

Judiciário, que deve ser acionado pelos telefones 

disponibilizados na página oficial do TRT-10ª Região na internet.   

CNMP 

Notícia - 

Plenário do 

CNMP 

referenda atos 

normativos 

praticados 

durante 

combate à 

pandemia do 

coronavírus, 

publicada em 

14/4/20 

O Plenário do Conselho Nacional do Ministério (CNMP), por 

unanimidade, referendou nesta terça-feira, 14 de abril, durante a 

2ª Sessão do Plenário por Videoconferência de 2020, três atos 

normativos subscritos pelo presidente do CNMP, Augusto Aras, 

durante o enfrentamento do coronavírus (Covid-19). Os atos do 

presidente seguiram a previsão do artigo 12, inciso XXVIII, do 

Regimento Interno do CNMP (RICNMP), o qual prevê que, em 

caso de urgência, compete ao presidente do Conselho ato de 

competência do Plenário, submetendo-o a referendo na primeira 

sessão subsequente. Na oportunidade, foram referendadas a 

Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 1/ 2020, a 

Recomendação nº 71/2020 e a Resolução nº 208/2020. 

Notícia - Nota 

Técnica da 

CDDF/CNMP 

trata da 

repressão à 

violência 

doméstica 

durante período 

de emergência 

nacional, 

publicada em 

14/4/20 

A Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CDDF/CNMP), presidida pelo 

conselheiro Valter Shuenquener, por meio do Grupo de Trabalho 

de Igualdade de Gênero, Direitos LGBT e Estado Laico, elaborou 

uma Nota Técnica dirigida aos membros do Ministério Público 

brasileiro. O texto recomenda a adoção de medidas preventivas 

nos Estados e a elaboração de um Plano de Contingência de 

prevenção e repressão aos casos de violência doméstica e 

contra a mulher tendo em vista a decretação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional por conta do novo 

coronavírus. 
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MPT/R

J 

Notícia - MPT-

RJ informa o 

processo para 

atendimento ao 

público externo 

no período sem 

atendimento 

presencial, 

publicada em 

14/04/2020 

MPT-RJ informa o processo para atendimento ao público externo 

no período sem atendimento presencial 

 

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ), 

facilita o atendimento ao público externo sobre o pedido de 

Certidão de Procedimentos Investigatórios, nesse período sem 

atendimento presencial, fez um passo a passo para orientar essa 

solicitação: 

 

1 – PEDIDO DE CERTIDÃO DE PROCEDIMENTOS 

INVESTIGATÓRIOS 

 

Solicitar que encaminhe os seguintes documentos digitalizados 

ao e-mail prt01.protocologeral@mpt.mp.br: 

 

Petição com a identificação da empresa ou da pessoa física 

objeto da pesquisa; 

• Cartão CNPJ (emitido no site da Receita Federal), no caso de 

pessoa jurídica; 

• CPF ou documento que contenha o CPF, no caso de pessoa 

física. 

 

2 - CONFIRMAÇÃO PRESENCIAL PARA SENHA DO 

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO OU PROTOCOLO 

ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO. 

 

Solicitar que encaminhe um documento de identificação oficial 

com foto digitalizado ao email prt01.protocologeral@mpt.mp.br 

 

3 – QUAISQUER DÚVIDAS ACERCA DO ACESSO AO 

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO E PROTOCOLO 

ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO, SOLICITAR QUE ENTREM 

EM CONTATO ATRAVÉS DO E-MAIL 

prt01.protocologeral@mpt.mp.br 

MPT 

Notícia MPT 

ajuíza ação 

contra a União 

para garantir a 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou ação civil pública 

contra a União para que alterações em normas 

regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho (NRs) 

passem a respeitar a legislação. Entre as propostas de revisão 

http://www.prt1.mpt.mp.br/18-informe-se/1110-solicitacao-de-certidao-de-procedimentos-investigatorio
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http://www.prt1.mpt.mp.br/18-informe-se/1110-solicitacao-de-certidao-de-procedimentos-investigatorio
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http://www.prt1.mpt.mp.br/18-informe-se/1110-solicitacao-de-certidao-de-procedimentos-investigatorio
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mpt-ajuiza-acao-contra-a-uniao-para-garantir-a-legalidade-na-revisao-de-normas-de-saude-e-seguranca-do-trabalho
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mpt-ajuiza-acao-contra-a-uniao-para-garantir-a-legalidade-na-revisao-de-normas-de-saude-e-seguranca-do-trabalho
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mpt-ajuiza-acao-contra-a-uniao-para-garantir-a-legalidade-na-revisao-de-normas-de-saude-e-seguranca-do-trabalho
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mpt-ajuiza-acao-contra-a-uniao-para-garantir-a-legalidade-na-revisao-de-normas-de-saude-e-seguranca-do-trabalho


 

 

legalidade na 

revisão de 

normas de 

saúde e 

segurança do 

trabalho, 

publicada em 

14/04/2020. 

 

apresentas pela União neste ano, encontram-se a alteração dos 

serviços de medicina do trabalho e a extinção da insalubridade 

por agentes biológicos. 

TJRJ 

Notícia - TJRJ 

divulga 

produtividade de 

6 a 12 de abril 

disponibilizado 

13.04.2020 

 

Relatório de produtividade indicando a quantidade de decisões, 

sentenças, despachos e atos cumpridos por serventuários na 

última semana. 

OAB 

Notícia - 

Advocacia em 

tempos 

totalmente 

digitais: como 

se destacar nas 

redes sociais 

sem infringir 

regras? 

Disponibilizada 

14.04.2020 

 

OAB/RJ dá dicas de como os escritórios podem manter a 

atuação durante a pandemia sem violar o Estatuto.  

Notícia - OAB 

sugere ao CNJ 

e ao Ministério 

da Mulher 

medidas para 

combater 

violência 

doméstica na 

quarentena 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

OAB encaminhou ofícios ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

com sugestão de medidas e recomendações aos Estados de 

forma a fortalecer as medidas de proteção das mulheres durante 

a pandemia.  

Notícia - Projeto 

ESA ao Vivo 

divulga novas 

transmissões de 

conteúdo on-line 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

A Escola Superior de Advocacia Nacional (ESA Nacional) 

divulgou mais lives que serão promovidas com o debate de 

temas relevantes na atual conjuntura. 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mpt-ajuiza-acao-contra-a-uniao-para-garantir-a-legalidade-na-revisao-de-normas-de-saude-e-seguranca-do-trabalho
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ERJ 

Notícia - 

ESCOLHA 

ACHATAR A 

CURVA: 

SECRETARIA 

DE ESTADO 

DE SAÚDE DO 

RIO DE 

JANEIRO SE 

TORNA 

PARCEIRA DE 

CAMPANHA 

GLOBAL 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

Estado firma parceria e entra na campanha global para achatar a 

curva.  

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

Notícia - 

Procuradoria 

Geral do 

Município 

esclarece 

transferência 

involuntária de 

vulneráveis, 

disponibilizado 

14.04.2020 

A Procuradoria Geral do Município (PGM) do Rio de Janeiro 

emitiu parecer no sentido de a Prefeitura requerer, em juízo, por 

liminar, a transferência involuntária de vulneráveis ao novo 

coronavírus de locais insalubres e suscetíveis de contaminação 

onde vivam para hotéis custeados pelo Município. Para isso, 

será preciso anexar, na ação judicial, laudo médico apontando a 

necessidade dessa transferência involuntária. 

Notícia - 

Coronavírus: 

Prefeitura 

inspeciona 

farmácias 

denunciadas por 

comercialização 

ilegal de testes 

rápidos, 

disponibilizado 

14.04.2020 

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de 

Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, inspecionou 

farmácias da cidade com foco na venda e realização de testes 

rápidos para o novo coronavírus, nesta terça-feira (14/04). 

Técnicos da Coordenação de Saúde fiscalizaram nove 

estabelecimentos, cinco foram em Botafogo e quatro na Barra da 

Tijuca.  Assim como na ação iniciada nesta segunda-feira 

(13/04), nenhuma evidência foi constatada sobre a 

comercialização do produto, que é restrita a unidades 

hospitalares, de acordo com a regulamentação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A única infração 

aplicada pelos fiscais foi em uma farmácia da Barra da Tijuca 

pela venda de álcool 70% em gel sem registro. 

CONJUR 

Notícia - Doria é 

questionado na 

Justiça por 

monitoramento 

de celulares no 

estado 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

“O governador de São Paulo, João Doria, está sendo 

questionado na Justiça por ter implantado o Sistema de 

Monitoramento Inteligente (Simi) para identificar os locais onde 

há mais concentração de pessoas por meio do rastreamento e 

georreferenciamento dos aparelhos celulares dos paulistas.” 

Notícia - Após 

exame negativo 

da Covid-19, 

juiz libera 

homem de 

“Após dois exames darem negativo para Covid-19, a 5ª Vara da 

Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal liberou do 

isolamento domiciliar judicial um paciente diagnosticado com 

coronavírus em março.” 

https://coronavirus.rj.gov.br/escolha-achatar-a-curva-secretaria-de-estado-de-saude-do-rio-de-janeiro-se-torna-parceira-de-campanha-global/
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isolamento 

domiciliar 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

Notícia - CNJ 

estende 

trabalho remoto 

por tempo 

indeterminado 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

Com a Portaria 77/2020, as medidas previstas em portarias 

anteriores que regulamentam o trabalho remoto e outras 

medidas de prevenção ao contágio do coronavírus passam a 

valer por tempo indeterminado.  

Notícia - TJ-SP 

derruba liminar 

que ampliava 

benefício 

alimentar a 

todos os alunos 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

desembargador Geraldo Pinheiro Franco, derrubou liminar de 

primeiro grau que obrigava a Prefeitura de São Paulo e o 

Governo de Estado a pagar alimentação a todos os alunos da 

rede pública de ensino durante a pandemia do coronavírus por 

entender que o fornecimento de alimentação aos alunos da rede 

pública não é parte do dever estatal pedagógico de assegurar 

educação escolar. 

 

Notícia - Juiz 

proíbe Airbnb e 

Booking.com de 

vender pacotes 

para Ilhabela 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

O juiz Vitor Hugo Aquino de Oliveira, da Vara Única de Ilhabela 

determinou, em caráter liminar, que as plataformas Airbnb e 

Booking.com excluam todas as ofertas de hospedagem em 

Ilhabela durante a pandemia do coronavírus. 

Notícia - Justiça 

do DF nega 

pedido para 

mulher sair de 

isolamento para 

alimentar gatos 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

“A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário 

do Distrito Federal negou pedido de associações de proteção 

aos animais para que uma mulher fosse liberada do isolamento 

social determinado pelas autoridades de saúde para alimentar 

um grupo de gatos que vive no Iate Clube de Brasília.” 

Notícia - 

Pandemia não 

dispensa 

análise da 

situação 

individual, diz 

ministro 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

Negado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz do STJ pedido da 

Defensoria Pública do Amazonas pela concessão de prisão 

domiciliar para todos os presos do regime fechado do Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que fossem integrantes 

do grupo de risco da pandemia do novo coronavírus. 
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Notícia - Juíza 

do RS mantém 

teletrabalho 

para contadores 

enquanto 

perdurar a 

pandemia 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

O Sindicato dos Empregados em Escritórios e Empresas 

Contábeis do Rio Grande do Sul (Sindesc) ajuizou Ação Civil 

Pública para que uma empresa local adote o modelo de 

teletrabalho como medida preventiva à pandemia do coronavírus, 

tendo sido deferido pelo Juízo.  

Notícia - 

Suprema Corte 

dos EUA vai 

realizar 

audiências por 

telefone 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

“A Suprema Corte dos EUA anunciou na segunda-feira (13/4) 

que, em maio, vai realizar algumas audiências por telefone por 

precaução contra a pandemia de coronavírus. O áudio da 

teleconferência será disponibilizado posteriormente — não ao 

vivo — à imprensa.” 

 

Notícia - Por 

Covid-19, juiz 

suspende 

pagamento de 

créditos em 

recuperação 

judicial 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

Suspensos os pagamentos até o dia 10 de julho dos créditos 

devidos por uma empresa em recuperação judicial. 

Notícia - Queda 

de faturamento 

não permite 

suspensão de 

aluguel, diz TJ-

SP 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

O desembargador Arantes Theodoro, da 36ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator da ação, 

entendeu que “nos casos de força maior ou caso fortuito, o 

direito positivo autoriza a parta a resolver o contrato ou postular a 

readequação do “valor real da prestação”, mas não a 

simplesmente suspender o cumprimento da obrigação”. 

 

Notícia - 

Ministro nega 

domiciliar a 

todos os presos 

do DF incluídos 

no grupo de 

risco 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

o ministro do Superior Tribunal de Justiça Nefi Cordeiro indeferiu 

o pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal formulado em 

Habeas Corpus para colocar em prisão domiciliar todos os 

presos incluídos no grupo de risco do novo coronavírus. 
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Migalhas 

Notícia - 

Funcionária que 

teve contrato 

suspenso por 60 

dias sem acordo 

prévio será 

reintegrada 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

Decisão é da juíza do Trabalho Andrea Marinho Moreira Teixeira, 

do TRT da 3ª região, ao destacar que a MP 936/20 prevê que 

seja feito acordo para que a suspensão aconteça. 

Notícia - 

Infraero reverte 

liminar que 

suspendia 

contrato de 

estabelecimento 

comercial em 

aeroporto 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

A INFRAERO apresentou a proposta emergencial formulada aos 

concessionários para o período da pandemia e, por esse motivo, 

foi revertida a liminar concedida, posto que a situação não afeta 

apenas o estabelecimento comercial, mas também a receita da 

Infraero. 

Notícia - Marco 

Aurélio nega 

anular sessão 

do Senado que 

votou MP do 

Contrato Verde 

e Amarelo 

durante a 

pandemia 

disponibilizado 

14.04.2020 

 

“Ministro Marco Aurélio negou liminar pleiteada pelos senadores 

Paulo Paim e Paulo Rocha por meio da qual pediam a anulação 

da sessão do Senado que aprovou o relatório da MP 905/19, que 

instituiu o Contrato Verde e Amarelo e realizada já com as 

restrições da pandemia.” 

 

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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