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SITE / 

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

PLANALTO 

Resolução nº 01, de 

13.4.2020, 
publicada no DOU 

de 14.4.2020 

Institui o Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações 

Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e 

Desenvolvimento do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-

19 

Resolução nº 02, de 

14.4.2020, 
publicada no DOU 

de 15.4.2020 

Altera a Resolução nº 1, de 13 de abril de 2020, para dispor sobre a 

composição do Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações 

Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e 

Desenvolvimento do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-

19. 

TST  

Notícia - TST 

proferiu mais de 6,5 

mil acórdãos 

durante o primeiro 

mês de isolamento, 

publicada em 

14/04/2020 

O Tribunal Superior do Trabalho proferiu mais de 6,5 mil acórdãos, 

que representam decisões de órgãos colegiados, em quase um 

mês de isolamento social. O Tribunal suspendeu a prestação 

presencial de serviços em 19 de março e, desde então, tem atuado 

em trabalho remoto como medida de prevenção da disseminação 

do novo coronavírus. As sessões de julgamento ocorrem de modo 

virtual 

TRT da 1ª 

Região 

Notícia – A 

utilização correta 

dos EPIs 

obrigatórios pelos 

profissionais de 

saúde, publicada 

em 14/04/2020 

O movimento “Abril Verde” promove todo ano uma série de iniciativas 

com o intuito de chamar a atenção da sociedade para a importância 

de prevenir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Este 

ano, as ações da campanha na Justiça do Trabalho estão voltadas 

para a necessidade de garantir um ambiente de trabalho seguro 

diante da pandemia do coronavírus. Nessa esteira, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) divulga o artigo do 

engenheiro de Segurança no Trabalho do TRT/RJ Luiz Antonio de 

Souza. Confira: 

MP/RJ 

Notícia - MPRJ 

acompanha 

conclusão de uma 

das obras previstas 

em acordo para 

saneamento e 

despoluição da 

Baía de 

Guanabara, 

publicada em 

14/04/2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio 

do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente 

(GAEMA/MPRJ), obteve do Governo do Estado o cumprimento de 

uma  das obrigações do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

firmado em julho de 2019 para a retomada do Programa de  

Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) e do Programa de 

Saneamento Ambiental dos Municípios no Entorno da Baía de 

Guanabara (PSAM). 

ERJ 

Notícia - Curso 

virtual auxilia 

implementação de 

unidades de 

conservação 

municipais 

disponibilizada 

15.04.2020 

 

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto 

Estadual do Ambiente (Inea), iniciam a primeira versão do curso 

online do Programa de Apoio às Unidades de Conservação 

Municipais, em virtude da pandemia, tendo o curso objetivo de 

nortear os municípios na implementação de unidades de 

conservação. 

Portaria PRE DER 

RJ 19 de 

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão temporária do 

atendimento ao público e dos prazos para recurso de autos de 
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14.04.2020 

publicada 

15.04.2020 

 

infração e o regime de trabalho dos servidores da fundação DER-RJ 

até o dia 30.04.2020. 

 

Portaria PROCON 

RJ 124 de 

06.04.2020 

publicada 

15.04.2020 

 

Institui, no âmbito do PROCON-RJ, número temporário para 

recebimento de denúncias, pelo aplicativo de mensagens whastapp, 

decorrentes do novo coronavírus. 

Portaria IPEM 

GAPRE 976 de 

14.04.2020 

publicada 

15.04.2020 

 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus e do 

regime de trabalho do servidor público e contratado, com a 

suspensão das atividades até o dia 30.04.2020. 

 

CONJUR 

Notícia - Pai deve 

fazer visita virtual à 

filha durante a 

pandemia de 

coronavírus 

disponibilizada 

15.04.2020 

Alterada a forma de convivência durante o período da pandemia 

entre o pai e a filha, um bebe com menos de um ano de idade, que 

somente ocorrerá por meio virtual. A decisão foi proferida pelo juiz 

Leonardo Bofill Vanoni, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Taquari 

(RS). 

 

Notícia - Corte 

Interamericana 

pede defesa dos 

direitos humanos 

durante a pandemia 

disponibilizada 

14.04.2020 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos adotou a declaração 

intitulada "Covid-19 e Direitos Humanos", a qual tem por objeto que 

"os Estados tenham presente e não esqueçam suas obrigações 

internacionais e a jurisprudência da Corte para assegurar a efetiva 

vigência e proteção dos direitos humanos na resposta e contenção à 

pandemia". 

Notícia - Prisões em 

flagrante em casos 

de violência 

doméstica crescem 

51%, diz MP-SP 

disponibilizada 

14.04.2020 

 

Estudo divulgado pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público de 

São Paulo.  

Notícia - TRF-4 

permite substituição 

de bloqueio de 

dinheiro por outras 

garantias 

disponibilizada 

14.04.2020 

 

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal da empresa para 

determinar a liberação de valores penhorados em favor da União 

após substituição desta garantia por outra, alegando a empresa que 

necessita dos valores bloqueados para pagar funcionários e 

fornecedores. 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWUmQxRlZVWGxOZWxGMFVXdFdSazlUTURCUmFrWkZURlZKZDAxRVkzUk9WRUY0VVZWVk1rNXFSa1JPYW1Nd1RWUlZORTVxYXpGTmFrRXpUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWUmQxRlZVWGxOZWxGMFVXdFdSazlUTURCUmFrWkZURlZKZDAxRVkzUk9WRUY0VVZWVk1rNXFSa1JPYW1Nd1RWUlZORTVxYXpGTmFrRXpUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWUmQxRlZVWGxOZWxGMFVXdFdSazlUTURCUmFrWkZURlZKZDAxRVkzUk9WRUY0VVZWVk1rNXFSa1JPYW1Nd1RWUlZORTVxYXpGTmFrRXpUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWUmQxRlZVWGxOZWxGMFVXdFdSazlUTURCUmFrWkZURlZKZDAxRVkzUk9WRUY0VVZWVk1rNXFSa1JPYW1Nd1RWUlZORTVxYXpGTmFrRXpUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWUmQxRlZVWGxOZWxGMFVXdFdSazlUTURCUmFrWkZURlZKZDAxRVkzUk9WRUY0VVZWVk1rNXFSa1JPYW1Nd1RWUlZORTVxYXpGTmFrRXpUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWUmQxRlZVWGxOZWxGMFVXdFdSazlUTURCUmFrWkZURlZKZDAxRVkzUk9WRUY0VVZWVk1rNXFSa1JPYW1Nd1RWUlZORTVxYXpGTmFrRXpUVUU5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZWUmQxRlZVWGxOZWxGMFVXdFdSazlUTURCUmFrWkZURlZKZDAxRVkzUk9WRUY0VVZWVk1rNXFSa1JPYW1Nd1RWUlZORTVxYXpGTmFrRXpUVUU5UFE9PQ==
https://www.conjur.com.br/2020-abr-15/rs-pai-separado-visita-virtual-filha-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-15/rs-pai-separado-visita-virtual-filha-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-15/rs-pai-separado-visita-virtual-filha-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-15/rs-pai-separado-visita-virtual-filha-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-15/rs-pai-separado-visita-virtual-filha-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/corte-interamericana-defesa-direitos-humanos-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/corte-interamericana-defesa-direitos-humanos-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/corte-interamericana-defesa-direitos-humanos-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/corte-interamericana-defesa-direitos-humanos-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/corte-interamericana-defesa-direitos-humanos-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/prisoes-casos-violencia-domestica-crescem-51
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/prisoes-casos-violencia-domestica-crescem-51
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/prisoes-casos-violencia-domestica-crescem-51
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/prisoes-casos-violencia-domestica-crescem-51
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/prisoes-casos-violencia-domestica-crescem-51
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/trf-permite-substituicao-bloqueio-dinheiro-outras-garantias
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/trf-permite-substituicao-bloqueio-dinheiro-outras-garantias
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/trf-permite-substituicao-bloqueio-dinheiro-outras-garantias
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/trf-permite-substituicao-bloqueio-dinheiro-outras-garantias
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/trf-permite-substituicao-bloqueio-dinheiro-outras-garantias


 

 

Notícia - Lei do RJ 

que impede corte 

de luz por 

inadimplência é 

contestada no STF 

disponibilizada 

14.04.2020 

 

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee) questiona no STF dispositivos da Lei Estadual 8.769/2020 

que impedem a interrupção do serviço de distribuição de energia 

elétrica em razão da inadimplência durante o período de pandemia. 

A matéria é objeto da ADI 6.376, distribuída ao ministro Luiz Fux. 

Notícia - Hospitais 

do Rio de Janeiro 

devem fornecer 

testes de 

coronavírus a 

enfermeiros 

disponibilizada 

14.04.2020 

A desembargadora Marise Costa Rodrigues, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região (RJ), ordenou que o estado e o município do 

Rio de Janeiro, além das organizações sociais que exploram 

unidades de saúde, disponibilizem testes do coronavírus a todos os 

enfermeiros, em virtude de esses profissionais estarem mais 

expostos à contaminação devido à natureza de sua atividade. 

 

Migalhas 

Notícia - Por crise 

do coronavírus, 

decisões judiciais 

suspendem 

aluguéis 

disponibilizada 

15.04.2020 

 

Reportagem aponta decisões proferidas pela suspensão do 

pagamento de aluguéis, em favor de lojas nos aeroportos e 

shoppings, além de escritório de advocacia.  

STF  

Notícia - Plenário 

julga nesta quarta-

feira (15), por 

videoconferência, 

ações relacionadas 

às medidas de 

combate à 

pandemia, 

publicada 

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. 

STJ 

Notícia - STJ 

mantém prestação 

jurisdicional durante 

quarentena e 

profere mais de 50 

mil decisões, 

disponibilizada em 

15.04.2020 

Mesmo com a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento 

das sessões de julgamento presenciais até 30 de abril – como 

determinado pela Resolução STJ/GP 6 –, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) vem mantendo a prestação jurisdicional. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

Notícia - Prefeitura 

do Rio começa a 

fiscalizar até o fim 

desta semana as 

novas regras para 

mercados, 

supermercados e 

hortifrútis, 

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), determinou novas medidas higiênico-sanitárias a 

serem adotadas por mercados, supermercados e hortifrútis para 

prevenção e combate ao coronavírus. A limitação de acesso a uma 

pessoa por família, a higienização de carrinhos e cestas ao fim de 

cada uso, a demarcação do piso com sinalizadores para manter o 

distanciamento de um metro e meio entre os clientes e a proibição 

do autoatendimento na venda de pães estão entre as regras 

publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira (13/04). A 
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disponibilizada em 

14.04.2020 

Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, pasta 

vinculada à SMS, começa a fiscalização até o fim desta semana. 

 

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 
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Luciana de Abreu Miranda 
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