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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

PLANALTO 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

951, DE 15 DE ABRIL DE 

2020, Publicada em 

15/04/2020 

Estabelece normas sobre compras 

públicas, sanções em matéria de licitação e 

certificação digital e dá outras providências. 

ANAMATRA  

Notícia - Coronavírus: 

Anamatra e ANPT defendem 

medidas para resguardar 

saúde e segurança dos 

trabalhadores, publicada em 

15/04/2020 

A Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (Anamatra) e a 

Associação Nacional dos Procuradores do 

Trabalho (ANPT) divulgaram, nesta quarta-

feira (15/4), nota de alerta na qual 

expressam preocupação com a 

inexistência de medidas efetivas, por parte 

do Governo Federal, aptas a resguardar a 

saúde e a segurança dos trabalhadores 

brasileiros diante do quadro de pandemia 

do coronavírus (Covid-19). 

TRT da 10ª 

Região 

Notícia – 3ª Turma realiza 

primeira sessão virtual, 

publicada em 15/04/2020 

A primeira sessão virtual da 3ª Turma do 

TRT-10 foi realizada na tarde desta quarta-

feira (15), sob a presidência do 

desembargador Ricardo Alencar Machado. 

A sessão foi realizada nos termos da 

Portaria da Presidência número 10 de 

2020, a qual regulamenta o julgamento 

virtual nas sessões realizadas pelo Tribunal 

Pleno e pelas Seções Especializadas 

 

CNMP 

Notícia - CDDF publica 

informações sobre 

instituições de acolhimento 

de idosos para 

acompanhamento da 

pandemia Covid-19, 

publicada em 15/04/2020 

A Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CDDF/CNMP), presidida 

pelo conselheiro Valter Shuenquener de 

Araújo, disponibiliza em sua página, no site 

do CNMP,  dados referentes às Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) 

– que incluem os asilos e as casas de 

repouso para idosos. A comissão enviou os 

referidos dados para o Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH), que iniciou o cadastro de 

abrigos de idosos para levantamento de 

ações de combate ao coronavírus. 

Notícia - Novo boletim de 

acompanhamento da Covid-

19 destaca atuação da 

Comissão da Saúde do 

CNMP 

, publicada em 15/04/2020 

A Comissão da Saúde do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CES/CNMP), por meio de 

sua presidente, conselheira Sandra Krieger, 

apresentou, nessa terça-feira, 14 de abril, 

durante a 2ª Sessão do Plenário por 

Videoconferência de 2020, o terceiro boletim de 

acompanhamento da pandemia de Covid-19. 
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MP/RJ 

Notícia - MPRJ instaura 

inquérito civil para apurar 

contrato de compra de 

respiradores pela Secretaria 

de Estado de Saúde, 

publicada em 15/04/2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa 

de Atuação Integrada na Fiscalização das 

Ações Estaduais e Municipais de 

Enfrentamento à Covid-19 (FTCOVID-

19/MPRJ) e da 3ª Promotoria de Justiça de  

MPT 

Notícia - Uber Eats tem 48 

horas para adotar medidas de 

proteção à saúde e à 

segurança dos trabalhadores 

contra a Covid-19, publicada 

em 15/04/2020 

 

Para que se reduza ao máximo o risco de 

contaminação pelo coronavírus durante o 

exercício das atividades dos trabalhadores 

da plataforma de entrega de produtos 

gerenciada pela Uber Eats, a empresa 

deverá distribuir gratuitamente álcool em 

gel (70%) entre os trabalhadores, fornecer 

produtos e equipamentos necessários à 

proteção e promover treinamento 

adequado sobre o uso, higienização, 

descarte e substituição dos mesmos, além 

de estabelecer política de autocuidado aos 

profissionais para identificação de 

potenciais sinais e sintomas de 

contaminação do coronavírus, entre outras 

ações voltadas à redução de riscos. 

 

Notícia - Técnicos em 

enfermagem ocupam 2º lugar 

no ranking de acidentes de 

trabalho em MS, publicada em 

15/04/2020 

 

Em tempos de pandemia e escassez de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é 

preocupante o levantamento que aponta que os 

técnicos em enfermagem estão entre as 

ocupações com mais acidentes de trabalho em 

Mato Grosso do Sul – 412 registrados no ano 

passado. De acordo com dados da 

Comunicação de Acidente de Trabalho 

(Concat), da Previdência Social, a ocupação 

ficou atrás apenas dos alimentadores de linha 

de produção, que registraram 544 acidentes em 

2019. 

MPT/RJ 

Notícia - MPT-RJ convoca 

entidades sindicais a 

contribuírem com Plano de 

Ação para enfrentamento dos 

efeitos trabalhistas 

decorrentes do COVID-19, 

publicada  15/04/2020 

O Ministério Público do Trabalho no Rio de 

Janeiro (MPT-RJ), por meio da Portaria PRT1 

nº120/2020, aprovou o seu Plano de Ação para 

o enfrentamento dos efeitos judiciais 

trabalhistas decorrentes da pandemia do Covid-

19. 

A Portaria segue as diretrizes da Procuradoria 

Geral do Trabalho (PGT). De acordo com o Eixo 

2, o MPT-RJ pretende analisar e integrar a 

realidade vivenciada pelos trabalhadores e 

trabalhadoras das categorias abrangidas pelas 

entidades sindicais. 

TJRJ 

Notícia - A transformação 

digital do TJRJ com o Office 

365 disponibilizada 

15.04.2020 

 

O TJRJ lança campanha para uso das 

ferramentas do pacote Office 365 de forma a 

tornar mais produtivo Regime de Teletrabalho 

Externo simplificado - RETE/home office. 
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ERJ 

Notícia - PM lança campanha 

para arrecadar cestas básicas 

disponibilizada 15.04.2020 

 

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora 

(CPP) da Secretaria de Estado de Polícia 

Militar do Rio de Janeiro iniciou esta 

semana a campanha humanitária “Todos 

contra o coronavírus”, que tem como 

objetivo de arrecadar cestas básicas – 

compostas de alimentos não perecíveis, 

materiais de limpeza e produtos de higiene 

pessoal – para distribuí-las às famílias 

cadastradas nos projetos sociais de 

prevenção que estão  

Notícia - Detran vai parcelar 

multas em até 12 vezes no 

cartão de crédito 

disponibilizada 15.04.2020 

 

Como forma de auxiliar a população 

durante o período da pandemia, o 

Detran.RJ vai liberar o parcelamento das 

multas de trânsito no cartão de crédito em 

até 12 vezes. Outros débitos dos veículos, 

como o seguro obrigatório DPVAT, também 

poderão ser parcelados nas mesmas 

condições. O parcelamento será feito por 

instituições que se credenciarão junto ao 

departamento nos próximos 30 dias. 

 

Notícia - Central 160 sobre 

coronavírus recebeu 50 mil 

chamadas disponibilizada 

15.04.2020 

  

O Sistema de Teleatendimento do Estado 

para Orientações sobre Coronavírus, que 

opera gratuitamente, 24h por dia, em todo 

estado, já recebeu 50 mil ligações. Tem 

como o objetivo de evitar que pacientes 

sem sinais de contaminação ou sem 

sintomas graves saiam de casa sem 

necessidade, se expondo ao vírus, e 

superlotem as unidades de saúde. 

 

Notícia - Governo do Rio lança 

edital para produções 

culturais online disponibilizada 

15.04.2020 

 

Lançado o edital "Cultura Presente nas 

Redes" para selecionar ações culturais em 

todo o território fluminense, no intuito de 

apoiar os artistas fluminenses que tiveram 

suas atividades culturais canceladas ou 

suspensas por conta do avanço do novo 

coronavírus. 

OAB 

Notícia - CNJ promove 

webinário sobre o SEEU, novo 

sistema da VEP 

disponibilizada 15.04.2020 

 

O CNJ promoverá, no dia 23 de abril, a partir 

das 10h30, um webinário com explicações para 

a advocacia sobre como usar o novo sistema da 

Vara de Execuções Penais (VEP), o Sistema 

Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). 

CONJUR 

Notícia - Defensoria de SP 

pede que presos possam 

voltar a receber visitas 

A Defensoria de SP entrou com solicitação 

para que os presos do estado possam 
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 disponibilizada 15.04.2020 

 

voltar a receber visitas. Tal direito foi 

integralmente suspenso em 20.03.2020. 

Notícia - Por Covid-19, 

arrematação de imóvel em 

leilão judicial é suspensa 

disponibilizada 15.04.2020 

 

A desembargadora Daise Fajardo Nogueira 

Jacot, da 27ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, 

concedeu liminar para suspender a 

arrematação de um imóvel em leilão 

judicial, sob o fundamento da epidemia de 

Covid-19, por não ter o arrematante 

condições de pagar as parcelas. 

 

Notícia - TRT-3 autoriza 

agentes de saúde a 

interromper trabalho por falta 

de EPI disponibilizada 

15.04.2020 

 

A desembargadora Adriana Goulart de 

Sena, do TRT-3, em Belo Horizonte, 

concedeu decisão limiar permitindo a 

paralisação de agentes de saúde sem 

prejuízo de salário e benefícios caso não 

sejam fornecidos os. EPI’s em 72 horas 

passando por dificuldades em decorrência 

da pandemia provocada pelo covid-19.  

Notícia - Justiça do Rio de 

Janeiro nega suspensão de 

pedágio da Linha Amarela 

disponibilizada 15.04.2020 

 

Negado o pedido de liminar para 

suspender a cobrança do pedágio pela 5ª 

Vara da Fazenda Pública do Rio de 

Janeiro, sob o fundamento não é atividade 

que tem alto risco de propagação do 

coronavírus. 

 

Notícia - Contra inércia 

bancária, juiz do DF proíbe 

aumento de juros durante 

epidemia disponibilizada 

15.04.2020 

 

O juiz Renato Coelho Borelli, da 9ª Vara  

Federal Cível do Distrito Federal, concedeu 

liminar proibindo bancos brasileiros de 

aumentar a taxa de juros ou intensificar as 

exigências para concessão de crédito. 

Notícia - TRF-3 autoriza corte 

de serviços de telefonia por 

falta de pagamento 

disponibilizada 15.04.2020 

 

O presidente do Tribunal Regional da 3ª 

Região, desembargador federal Mairan 

Gonçalves Maia Júnior, suspendeu liminar 

que proibiu o corte de serviços de 

telecomunicações durante o estado de 

calamidade pública. 

Notícia - Juiz de SC proíbe 

que empresa em recuperação 

tenha energia cortada 

disponibilizada 15.04.2020 

 

O juiz Iolmar Alves Baltazar, da 1ª Vara da 

Comarca de Balneário Piçarras (SC), 

proibiu que as Centrais Elétricas de Santa 

Catarina (Celesc) cortem o fornecimento de 

energia da Indústria e Comércio de 

Pescados Ltda pelo prazo de 90 dias. 
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Notícia - Ministro autoriza que 

bebê fique com casal 

interessado em adoção 

disponibilizada 15.04.2020 

 

Em razão dos perigos decorrentes da 

epidemia do novo coronavírus (Covid-19) e 

como forma de proteger o melhor interesse 

da criança, o ministro do Superior Tribunal 

de Justiça Villas Bôas Cueva deferiu 

pedido de liminar para que um bebê de oito 

meses de idade seja retirado do abrigo e 

devolvido a um casal que busca regularizar 

a sua adoção. 

 

Notícia - Prisão de devedor de 

pensão é suspensa enquanto 

durar a epidemia de Covid-19 

disponibilizada 15.04.2020 

 

A 10ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu 

parcialmente habeas corpus em favor de 

um homem preso por falta de pagamento 

de pensão alimentícia. 

 

Notícia - Toffoli impede 

barreiras sanitárias em 

aeroportos do Maranhão e da 

Bahia, disponibilizada 

15.04.2020 

 

O presidente do Supremo Tribunal Federal, 

ministro Dias Toffoli, proibiu os estados do 

Maranhão e da Bahia de criarem barreiras 

sanitárias em áreas restritas de seus 

aeroportos, como medida de contenção à 

disseminação do novo coronavírus (Covid-

19). 

 

Migalhas 

Notícia - STF já proferiu mais 

de 700 decisões relacionadas 

à crise do coronavírus 

disponibilizada 15.04.2020 

 

Decisões foram proferidas em período de 

20 dias. 

Notícia - Pandemia do 

coronavírus movimenta 

Justiça do Trabalho; veja 

decisões disponibilizada 

15.04.2020 

 

Reportagem aponta algumas decisões 

tomadas pela Justiça do Trabalho em 

virtude da pandemia do Covid-19, como em 

relação à flexibilização de acordos, ao 

fornecimento de equipamentos de 

proteção, à redução de salários e jornada e 

à suspensão de contrato. 

 

Notícia - Covid-19: Seguro 

garantia pode ser usado para 

suspender exigibilidade de 

crédito não tributário 

disponibilizada 15.04.2020 

 

O TRF da 4ª região deferiu, em liminar, o 

pedido de efeito suspensivo interposto por 

uma empresa do ramo de distribuição de 

baterias contra decisão que não acolheu o 

seguro garantia judicial para pagamento de 

uma multa ambiental cobrada pelo IBAMA. 
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Notícia - Uber Eats tem 48 

horas para adotar medidas de 

prevenção contra coronavírus 

disponibilizada 15.04.2020 

 

A liminar foi deferida pela juíza do Trabalho 

Josiane Grossl, da 73ª vara do Trabalho de 

SP. 

Notícia - TRF-4 derruba 

liminar que suspendia 

pagamento de aluguel de 

lojista em aeroporto 

disponibilizada 15.04.2020 

 

O desembargador Federal Cândido Alfredo 

Silva Leal Júnior, do TRF da 4ª Região, 

derrubou liminar da 6ª Vara Federal de 

Curitiba que suspendia o pagamento do 

contrato de concessão com a Infraero de 

lojista em função da pandemia de covid-19. 

Para desembargador a empresa deve 

buscar uma solução consensual. 

 

STF 

Notícia - Trabalhadores do 

setor de turismo questionam 

medidas trabalhistas durante 

pandemia, disponibilizada em 

15.04.2020 

A Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade 

(Contratuh) ajuizou no Supremo Tribunal 

Federal (STF) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6383 para 

questionar a Medida Provisória (MP) 

936/2020, que dispõe sobre as medidas 

trabalhistas durante o estado de 

calamidade pública decorrente da 

pandemia da Covid-19. A ação foi 

distribuída por prevenção ao ministro 

Ricardo Lewandowski, relator da ADI 6363, 

que trata do mesmo assunto. Para a 

entidade, a norma viola dispositivos 

constitucionais como o respeito às 

convenções e aos acordos coletivos de 

trabalho, a irredutibilidade do salário, a 

necessidade de negociação coletiva para 

redução da jornada de trabalho e do 

salário, as regras sanitárias e de segurança 

do trabalho e a obrigatoriedade da 

participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas. De igual modo, 

ofende diversas convenções da OIT às 

quais o Brasil é signatário. 

Notícia - Relatora julga 

inviável ação sobre 

funcionamento de locadoras 

de carros em razão da 

pandemia, disponibilizada em 

15.04.2020 

O ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), 

assegurou aos governos estaduais, distrital 

e municipal, no exercício de suas 

atribuições e no âmbito de seus territórios, 

competência para a adoção ou 

manutenção de medidas restritivas durante 

a pandemia da Covid-19, tais como a 
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imposição de distanciamento social, 

suspensão de atividades de ensino, 

restrições de comércio, atividades culturais, 

circulação de pessoas, entre outras. A 

decisão do ministro, a ser referendada pelo 

Plenário da Corte, foi tomada na Arguição 

de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 672, proposta pelo 

Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) contra atos 

omissivos e comissivos do Poder Executivo 

federal, praticados durante a crise de 

saúde pública decorrente da pandemia. 

STJ 

Notícia - Em meio à pandemia, 

ministro determina que bebê 

saia de abrigo e fique com 

casal interessado na adoção, 

disponibilizada em 15.04.2020 

Em razão dos perigos decorrentes da 

epidemia do novo coronavírus (Covid-19) e 

como forma de proteger o melhor interesse 

da criança, o ministro do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) Villas Bôas Cueva deferiu 

pedido de liminar para que um bebê de oito 

meses de idade seja retirado do abrigo e 

devolvido a um casal que busca regularizar 

a sua adoção. Além de levar em 

consideração informações de que o bebê 

tem problemas respiratórios – e que, 

portanto, pode estar mais suscetível ao 

risco epidemiológico da Covid-19 –, o 

ministro entendeu que o acolhimento 

institucional não poderia se sobrepor à 

manutenção da criança no núcleo familiar 

que a recebeu desde o seu nascimento, 

especialmente por inexistir evidência de 

conduta prejudicial por parte do casal. 

Notícia - Magistrados podem 

tirar dúvidas sobre novo 

coronavírus em fóruns on-line 

da Enfam, disponibilizada em 

15.04.2020 

Já estão em funcionamento os fóruns 

virtuais do Centro de Apoio à Magistratura 

Brasileira Covid-19, plataforma digital 

criada pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). 

Nesse ambiente virtual – que funciona 

como espaço de debates e tira-dúvidas –, 

os magistrados poderão discutir com 

juristas e outros especialistas de todo o 

país questões relativas a conflitos de 

competência e cooperação judiciária; 

proteção dos vulneráveis e demandas 

estruturais; execução penal e a Resolução 

62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; 

processos que tratam de exames para 
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detecção do novo coronavírus e medidas 

restritivas, entre outros assuntos. 

Notícia - Ministro do STJ vai 

participar de videoconferência 

sobre combate à pandemia e 

Lei Geral de Proteção de 

Dados, disponibilizada em 

15.04.2020 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) Villas Bôas Cueva vai participar, na 

próxima sexta-feira (17), das 17h às 18h30, 

de videoconferência sobre o combate à 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 

e a Lei Geral de Proteção de Dados. O 

objetivo do evento é debater as 

perspectivas e os desafios para a utilização 

de dados pessoais no combate à 

pandemia, em um contexto de necessidade 

de constituição de um sistema de proteção 

de dados no Brasil – um dos poucos países 

industrializados que não possuem uma lei 

nem uma autoridade específica para a 

proteção desse tipo de informação. 

JFRJ 

Notícia - JFRJ concede 

auxílio-doença em caráter de 

urgência por impossibilidade 

de perícia pelo INSS devido a 

restrições impostas pela 

Covid-19, disponibilizada em 

15.04.2020 

A juíza federal Márcia Maria Nunes de Barros, 

da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, deferiu 

pedido de tutela de urgência para imediata 

concessão do benefício de auxílio-doença a 

uma analista de recursos humanos que sofreu 

um atropelamento no dia 23/02/2020. Internada 

desde o dia do acidente, a autora deu entrada 

no pedido de concessão do benefício no INSS, 

por meio de procurador, no dia 16/03/2020. Foi 

determinada a realização de perícia na unidade 

hospitalar, ante a impossibilidade de 

deslocamento da segurada. No dia 23/03/2020, 

uma Perita compareceu ao hospital, porém a 

paciente encontrava-se em cirurgia, não sendo 

possível a realização da perícia. Segundo 

informações dos autos, a perita informou que 

seria seu último dia de trabalho externo, por 

conta das restrições impostas pela pandemia da 

Covid-19 e, ainda, que não tinha previsão de 

retornar àquela unidade hospitalar. 

 

 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

DECRETO RIO Nº 47374 DE 

14 DE ABRIL DE 2020, 

publicado no D.O em 

15.04.2020 

Dispõe sobre a postergação do pagamento 

da Taxa de Licenciamento Sanitário - TLS - 

no ano de 2020, em razão da pandemia do 

novo Coronavírus - COVID-19, e dá outras 

providências. 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-do-STJ-vai-participar-de-videoconferencia-sobre-combate-a-pandemia-e-Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-do-STJ-vai-participar-de-videoconferencia-sobre-combate-a-pandemia-e-Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-do-STJ-vai-participar-de-videoconferencia-sobre-combate-a-pandemia-e-Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-do-STJ-vai-participar-de-videoconferencia-sobre-combate-a-pandemia-e-Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-do-STJ-vai-participar-de-videoconferencia-sobre-combate-a-pandemia-e-Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados.aspx
https://www.jfrj.jus.br/noticia/jfrj-concede-auxilio-doenca-em-carater-de-urgencia-por-impossibilidade-de-pericia-pelo-inss
https://www.jfrj.jus.br/noticia/jfrj-concede-auxilio-doenca-em-carater-de-urgencia-por-impossibilidade-de-pericia-pelo-inss
https://www.jfrj.jus.br/noticia/jfrj-concede-auxilio-doenca-em-carater-de-urgencia-por-impossibilidade-de-pericia-pelo-inss
https://www.jfrj.jus.br/noticia/jfrj-concede-auxilio-doenca-em-carater-de-urgencia-por-impossibilidade-de-pericia-pelo-inss
https://www.jfrj.jus.br/noticia/jfrj-concede-auxilio-doenca-em-carater-de-urgencia-por-impossibilidade-de-pericia-pelo-inss
https://www.jfrj.jus.br/noticia/jfrj-concede-auxilio-doenca-em-carater-de-urgencia-por-impossibilidade-de-pericia-pelo-inss
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/61270DECRETO%2047374_2020.pdf
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/61270DECRETO%2047374_2020.pdf


 

 

LEI Nº 6735 DE 14 DE ABRIL 

DE 2020, publicada no D.O 

em 15.04.2020 

Cria o Fundo Emergencial de Combate à 

COVID19 - FECC, destinado ao 

enfrentamento dos efeitos da pandemia do 

novo coronavírus no Município do Rio de 

Janeiro, e dá outras providências. 

Notícia - Prefeitura do Rio 

lança WhatsApp 1746 para 

denúncias do Disk 

Aglomeração, disponibilizada 

em 15.04.2020 

A Prefeitura do Rio de Janeiro criou mais 

um canal de comunicação com o cidadão. 

Agora, as reclamações ao Disk 

Aglomeração podem ser feitas pelo 

WhatsApp 3460-1746. Basta cadastrar o 

número no seu celular. Uma mensagem 

automática aparece com o menu das 

opções disponíveis. 

 

 

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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Malka Y Negri Advogados 
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