
 

 

Informativo nº 027 

16 de abril de 2020 

Manhã 



 

 

 

SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

TJRJ 

Provimento CGJ 32 de 

2020 publicado 16.04.2020 

 

As certidões de feitos de jurisdição contenciosa 

ajuizados, as certidões fiscais, as certidões de 

interdições e tutelas, e as certidões de ônus reais 

requeridas para instruírem atos notariais e 

registrais, cujo prazo de validade tenha expirado 

ou venha a expirar a partir do dia 23 de março de 

2020 (incluindo), até quando subsistir a situação 

excepcional que levou à sua edição, poderão ser 

submetidas, uma única vez e sem cobrança de 

novos emolumentos, ao Serviço expedidor para 

revalidação (visto). O usuário terá o prazo de 15 

dias, a partir do encerramento do período de 

Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) para submeter a certidão à 

revalidação.  

 

Notícia - Covid-19: presos 

em regime aberto, 

semiaberto e condicional 

ficarão em casa por mais 

30 dias disponibilizada 

15.04.2020 

 

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro 

(VEP) prorrogou por mais 30 dias a autorização 

para que os presos do regime aberto, do 

semiaberto que já podiam sair para trabalhar ou 

fazer a visita periódica ao lar e dos beneficiados 

com livramento condicional permaneçam em suas 

casas durante as medidas de combate à Covid-19. 

CNJ 

Notícia - Corregedoria pede 

que magistrada esclareça 

críticas à quarentena 

estadual disponibilizada 

15.04.2020 

 

A desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de 

Justiça do Amapá (TJAP), conforme informação 

veiculada na imprensa, teria escrito uma carta 

aberta ao governador do Estado e ao prefeito de 

Macapá fazendo críticas sobre as restrições da 

quarentena horizontal imposta pelos gestores. 

Notícia - Edital em Niterói 

apoia projetos de até R$ 

500 mil para combate à 

Covid-19 disponibilizada 

15.04.2020 

 

A 2ª Vara Federal de Niterói tornou público o edital 

para seleção de propostas de entidades públicas 

que visem à aquisição de materiais, equipamentos 

ou insumos de saúde a serem utilizados pelos 

profissionais da saúde ou para custeio de ações 

necessárias ao combate à pandemia de Covid-

19.Os recursos financeiros são provenientes do 

pagamento de prestações pecuniárias fixadas em 

sede criminal e depositadas em conta judicial 

vinculada à referida Vara. 

 

ERJ 

Resolução SEFAZ 143 de 

15.04.2020 publicada 

16.04.2020 

 

Amplia o prazo de trabalho remoto e de escala 

mínima de trabalho por 15 dias a contar de 

16.04.2020. 
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Notícia - Uerj recebe novos 

recursos para pesquisas 

contra covi-19 

disponibilizada 16.05.2020 

 

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) financiará 

com R$ 421 mil reais pesquisa da Policlínica 

Piquet Carneiro e do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto, ambos da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (Uerj). 

 

Notícia - Disque Cidadania 

explica o que fazer para 

receber auxílio emergencial 

e cestas básicas 

disponibilizada 16.04.2020 

 

A população do estado poderá tirar suas dúvidas 

sobre o Cadastro Único para Programas Sociais 

ligando para o Disque Cidadania e Direitos 

Humanos (0800 0234567). O serviço gratuito, 

criado pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

(SEDSODH-RJ), funciona 24 horas por dia. 

OAB 

Notícia - OAB encaminha 

nota técnica ao Congresso 

sobre PL que trata de 

regras transitórias de 

Direito Civil disponibilizada 

15.04.2020 

 

A Comissão Especial de Direito Civil (CEDC) da 

OAB Nacional encaminhou uma nota técnica ao 

Congresso Nacional com informações e 

avaliações acerca do Projeto de Lei (PL) 

1.179/2020 do Senado Federal, que modifica 

temporariamente normas de direito privado no 

Brasil durante a pandemia do coronavírus. 

CONJUR 

Notícia - Governo de SP 

deve apresentar termos de 

parceria com operadoras 

disponibilizada 16.04.2020 

O Governo de São Paulo deve apresentar, no 

prazo de dez dias, os termos da parceria firmada 

com as operadoras de telefonia para monitorar os 

celulares dos cidadãos durante a epidemia do 

coronavírus. 

 

Notícia - Juíza suspende 

corte de energia e gás de 

empresas em recuperação 

judicial disponibilizada 

16.04.2020 

 

A juíza Maria Daniella Binato de Castro, da 5ª 

Vara Cível de Duque de Caxias (RJ), aceitou um 

pedido de duas empresas em recuperação judicial 

e concedeu liminar para que os serviços de 

energia elétrica e gás não sejam suspensos por 

falta de pagamento. 

Notícia - Em ADI, Gilmar 

pede a governo que preste 

informações sobre saque 

do FGTS disponibilizada 

15.04.2020 

 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 

Federal, deu um prazo de 72 horas para que o 

governo se manifeste sobre uma ação direta de 

inconstitucionalidade apresentada pelo Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), na qual se pleiteia a 

liberação imediata do FGTS dos trabalhadores e o 

aumento de limite para saque em razão do avanço 

da Covid-19 no Brasil. 

 

Notícia - Pedido da Câmara 

para Bolsonaro apresentar 

exame coloca presidente 

em saia justa 

disponibilizada 15.04.2020 

 

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados deu 

prazo de 30 dias para que a Presidência da 

República apresente os resultados dos exames 

feitos pelo chefe do Executivo para comprovar se 

ele contraiu ou não o novo coronavírus. 
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Notícia - Direito a 

acompanhante deve ser 

mantido à gestante na 

pandemia, diz Defensoria 

disponibilizada 15.04.2020 

 

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro enviou 

recomendação aos 92 municípios do estado para 

que o direito conferido por lei para que gestantes 

tenham acompanhante antes, durante e após o 

parto seja respeitado nas unidades de saúde 

durante a pandemia de coronavírus. 

Notícia - Cobrança de 

parcelas de empréstimo 

bancário e juros é suspensa 

pelo TJ-SP disponibilizada 

15.04.2020 

 

A cobrança de prestações a vencer de um 

empréstimo contraído por uma rede varejista em 

um banco foi suspensa por 60 dias, sem a 

incidência de juros, multa ou outros valores. Além 

disso, uma das garantias dadas pelo mutuário 

(recebíveis de cartão de crédito e débito) foi 

liberada. Trata-se do primeiro entendimento da 

segunda instância paulista a versar sobre o 

assunto. 

 

Notícia - Conselho da 

Justiça Federal amplia 

regime de trabalho remoto 

até 30 de abril 

disponibilizada 15.04.2020 

 

Medida adotada pela Portaria 181- CJF, que 

amplia, até o dia 30 de abril, o prazo para a 

concessão do regime de trabalho remoto aos 

servidores. 

Notícia - Decreto legislativo 

não pode impedir 

pagamento de precatórios, 

dizem entidades 

disponibilizado 15.04.2020 

 

Segundo o inciso V do artigo 49 da Constituição, 

somente atos do Poder Executivo podem ser 

sustados por decreto legislativo. Por isso, não 

cabe ao Congresso interferir na Resolução 

303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que 

dispõe sobre o pagamento de precatórios. Nem 

mesmo em situação de pandemia.  

Migalhas 

Noticia - Proprietário é 

impedido de realizar 

reforma em apartamento 

em razão do coronavírus 

disponibilizada 16.04.2020 

 

Segundo o juiz, a circulação dos trabalhadores da 

obra nas dependências do condomínio, conquanto 

restrita, prejudica o necessário confinamento e 

coloca em risco os próprios trabalhadores. 

Notícia - SC: Agências de 

viagem estão impedidas de 

ofertar reservas em 

Florianópolis disponibilizada 

16.04.2020 

 

Multa diária em caso de desobediência pode 

chegar a R$ 100 mill; determinação vale por sete 

dias. 

Notícia - Empresa 

consegue prorrogar 

vencimentos de 

parcelamento de débitos 

estaduais disponibilizada 

15.04.2020 

 

Justiça do RJ entendeu provados impactos 

negativos da pandemia à atividade empresarial. 
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Notícia - Judiciário não 

pode intervir no mérito de 

plano de recuperação 

mesmo na pandemia 

disponibilizada 15.04.2020 

 

O desembargador Pereira Calças, do TJ/SP, 

negou pedidos de empresa em recuperação 

judicial que pretendia suspender pagamento de 

serviços essenciais, dos credores trabalhistas e 

reduzir a 10% o pagamento dos credores 

colaboradores. 

STF 

Notícia - Mantida 

suspensão de instalação de 

barreiras sanitárias em 

áreas restritas de 

aeroportos no Maranhão, 

disponibilizada em 

16.04.2020 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 

ministro Dias Toffoli, negou seguimento a pedido 

do Estado do Maranhão para autorizar agentes 

sanitários a atuar nos aeroportos estaduais 

aferindo temperatura de passageiros oriundos de 

locais atingidos pela Covid-19. A medida previa o 

ingresso dos agentes em área restrita e a 

inspeção de equipamentos e aeronaves. 

Notícia - STF examina 

nesta quinta-feira (16) 

ações contra alterações de 

regras trabalhistas durante 

pandemia, disponibilizada 

em 16.04.2020 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

reúne-se em sessão por videoconferência na tarde 

desta quinta-feira (16), a partir das 14h. Na pauta 

está, entre outros processos, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6363, em que a Rede 

Sustentabilidade questiona a adoção de medidas 

emergenciais que alteram a legislação trabalhista 

durante o período de pandemia da Covid-19. A 

ação foi ajuizada contra dispositivos da Medida 

Provisória (MP) 936/2020, que institui o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda e autoriza a redução de jornada de trabalho 

e de salários e a suspensão de contrato de 

trabalho mediante acordo individual entre 

empregado e empregador. 

 

Notícia - STF reconhece 

competência concorrente 

de estados, DF, municípios 

e União no combate à 

Covid-19, disponibilizada 

em 16.04.2020 

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por 

unanimidade, confirmou o entendimento de que as 

medidas adotadas pelo Governo Federal na 

Medida Provisória (MP) 926/2020 para o 

enfrentamento do novo coronavírus não afastam a 

competência concorrente nem a tomada de 

providências normativas e administrativas pelos 

estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. 

A decisão foi tomada nesta terça-feira (15), em 

sessão realizada por videoconferência, no 

referendo da medida cautelar deferida em março 

pelo ministro Marco Aurélio na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6341. A maioria dos 

ministros aderiu à proposta do ministro Edson 

Fachin sobre a necessidade de que o artigo 3º da 

Lei 13.979/2020 também seja interpretado de 

acordo com a Constituição, a fim de deixar claro 

que a União pode legislar sobre o tema, mas que 

o exercício desta competência deve sempre 

resguardar a autonomia dos demais entes. No seu 

entendimento, a possibilidade do chefe do 

Executivo Federal definir por decreto a 

essencialidade dos serviços públicos, sem 

observância da autonomia dos entes locais, 
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afrontaria o princípio da separação dos poderes. 

Ficaram vencidos, neste ponto, o relator e o 

ministro Dias Toffoli, que entenderam que a 

liminar, nos termos em que foi deferida, era 

suficiente. 

 

STJ 

Notícia - Durante a 

pandemia, relatora 

determina manutenção 

provisória de plano de 

saúde empresarial com 

apenas dois usuários, 

disponibilizada em 

16.04.2020 

Durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-

19) e tendo em vista a situação de vulnerabilidade 

das pessoas maiores de 60 anos, a ministra do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) Isabel Gallotti 

determinou que a Unimed de São José do Rio 

Preto (SP) mantenha o plano de saúde de um 

casal de idosos até que a Quarta Turma julgue 

recurso que analisa a possibilidade de rescisão 

unilateral do contrato por parte da administradora. 

O plano seria encerrado em 30 de março. O casal 

mantinha o plano de saúde coletivo há mais de 25 

anos, quando recebeu a comunicação da Unimed 

de que o contrato seria rescindido. Na Justiça, eles 

alegaram ter direito à permanência definitiva no 

plano, mediante o pagamento regular das 

mensalidades, mas a Unimed afirmou que o 

contrato coletivo admite a rescisão unilateral e que 

os beneficiários poderiam fazer a migração para 

um plano de saúde individual ou familiar. 

 

Notícia - Natureza 

constitucional impede STJ 

de analisar discussão sobre 

toque de recolher em 

município, disponibilizada 

em 16.04.2020 

 Por envolver matéria constitucional, o presidente 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro 

João Otávio de Noronha, não conheceu de pedido 

do município de Umuarama (PR) para sustar os 

efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do 

Paraná (TJPR) que suspendeu o toque de 

recolher na cidade. De acordo com o ministro 

Noronha, o STJ não pode analisar o caso, pois a 

competência do tribunal para julgar pedido de 

suspensão de liminar está vinculada à 

fundamentação infraconstitucional da causa de 

pedir da ação na qual ela foi concedida – como 

preceitua o artigo 25 da Lei 8.038/1990. 

PLANALTO 
Lei n.º 13.989, Publicada 

em 16/04/2020 

Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a 

crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2) 

TST  

Notícia - Covid-19: 

presidente do TST mantém 

medidas para proteger 

empregados dos Correios 

no RJ, publicada em 

15/04/2020 

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra 

Cristina Peduzzi, indeferiu, nesta quarta-feira (15/4), 

pedido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT) para suspender decisão que determinou medidas 

para proteger os empregados contra o coronavírus. A 

decisão questionada foi de uma desembargadora do 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) que, 

em mandado de segurança, manteve liminar deferida 

pelo juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 

em ação civil pública. 
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CNMP 

Notícia - Resolução do 

CNMP normatiza a 

uniformização de medidas 

de combate à propagação 

do coronavírus no MP 

brasileiro, publicada em 

15/04/2020 

Nessa terça-feira, 14 de abril, a Presidência do 

Conselho Nacional do Ministério Público, por meio 

da Resolução nº 210/2020, normatizou a 

uniformização, no âmbito do Ministério Público da 

União e dos Ministérios Públicos dos Estados, das 

medidas de prevenção à propagação do contágio 

pelo novo Coronavírus (Covid-19) e de resguardo 

à continuidade do serviço público prestado nas 

unidades e ramos ministeriais no país. A resolução 

está publicada no Caderno Processual 

Extraordinário do Diário Eletrônico do CNMP. 

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 - MPT notifica 13 

construtoras e pede 

medidas de proteção de 

trabalhadores frente ao 

coronavírus, publicada em 

15/04/2020 

Empresas devem apresentar plano de contenção 

ou prevenção de infecções para evitar a exposição 

no ambiente de trabalho e também a propagação 

dos casos para a população em geral. 

Notícia - MPT realiza 

mediação para garantir 

pagamento de verbas 

rescisórias a trabalhadores 

de laboratório médico, 

publicada em 15/04/2020 

Laboratório Nabuco Lopes informou que pretende 

rescindir o contrato de 25 empregados e parcelar 

verbas rescisórias. 

 

 

 

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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