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Notícia - Governo faz 

primeiro transporte aéreo 

inter-hospitalar com vítima 

de Covid-19 disponibilizada 

16.04.2020 

 

O Governo do Estado realizou o primeiro 

transporte aéreo inter-hospitalar de uma vítima 

com suspeita de Covid-19. O paciente viajou de 

helicóptero de São José do Vale do Rio Preto 

para Miguel Pereira em uma maca bolha, 

cápsula hermeticamente isolada que garante a 

segurança do enfermo e dos agentes. 

 

OAB 

Notícia - Módulo de 

cadastramento de contas 

para recebimentos de 

alvarás pela Caixa volta 

nesta quinta no Portal da 

OABRJ disponibilizado 

16.04.2020 

 

O módulo da Área Restrita do Portal da OABRJ 

no qual os advogados e advogadas podem 

cadastrar suas contas correntes para o 

recebimento de RPVs e alvarás depositados na 

Caixa Econômica Federal (CEF) volta ao ar 

nesta quinta-feira, dia 16. 

Notícia - Com aprovação de 

MP, advocacia se aproxima 

de emissão online de 

certificado digital 

disponibilizada 16.04.2020 

 

A MP permitirá que a emissão seja online, não 

mais havendo a necessidade de cadastramento 

prévio de biometria no banco de dados do ICP 

Brasil para se emitir o certificado digital. 

IBDFAM 

Notícia - Coronavírus: uso 

de máscaras de proteção 

passa a ser obrigatório em 

várias cidades 

disponibilizada 16.04.2020 

 

Por conta da pandemia do coronavírus, o uso 

obrigatório das máscaras de proteção vem 

sendo decretado em diversas cidades 

brasileiras. Em Belo Horizonte (MG), a regra 

passa a valer a partir desta sexta-feira, 17 de 

abril, por decisão do prefeito Alexandre Kalil 

(PSD). A punição para quem circular pelas ruas 

desprotegido, inicialmente, será a proibição de 

entrada nos locais públicos. Na mesma data, a 

medida também será adotada em Florianópolis 

(SC). 

No Mato Grosso, o uso da proteção já é 

obrigatório em todas as cidades, inclusive na 

capital Cuiabá, desde 13 de abril, sob a 

penalidade de multa. O governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado (DEM), também anunciou que 

deve publicar um decreto a respeito até 20 de 

abril. Cerca de 40 municípios brasileiros já têm 

determinações no mesmo sentido. 

Segundo orientações do Ministério da Saúde, o 

uso de máscaras é fundamental para prevenção 

contra a COVID-19 e sua utilização passou a ser 

indicada mesmo por pessoas assintomáticas. 
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CONJUR 

Notícia - Liminar sobre 

exigibilidade de ISS na 

epidemia é derrubada pelo 

TJ-SP disponibilizada 

16.04.2020 

 

O presidente do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, 

derrubou liminar de primeiro grau que havia 

suspendido a exigibilidade do ISS devido nas 

operações próprias de uma empresa de Santos, 

pelo prazo de 90 dias, sem incidência de multa e 

juros de mora, ou comprometimento da 

expedição de certidão de regularidade fiscal. 

 

Notícia - Sem decreto 

municipal, Fortaleza não 

pode fechar lojas, diz 

Ministério Público 

disponibilizada 16.04.2020 

 

Sem decreto municipal, bares, restaurantes, 

lojas, igrejas e academias e demais empresas 

de Fortaleza não devem seguir a limitações de 

funcionamento impostas pelo estado do Ceará. 

Notícia - Governo edita MP 

que adia tributos do setor de 

telecomunicação 

disponibilizada 16.04.2020 

 

Entrou em vigor na quarta-feira (15/4) a Medida 

Provisória 952. 

Notícia - TJ-SP nega HC 

coletivo para presos com 

comorbidades em presídio 

do interior disponibilizada 

16.04.2020 

 

O presidente da Seção de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, 

desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, 

indeferiu um Habeas Corpus coletivo impetrado 

pela Defensoria Pública em favor de cinco 

presos e extensivo a todos os demais 

custodiados no Centro de Detenção Provisória 

de Taiúva, no interior do estado, que tenham 

comorbidades e, por isso, integram o grupo de 

risco do coronavírus. 

 

Notícia - TJ-SP suspende 

liminar que obrigava Sabesp 

a adotar medidas contra 

Covid-19 disponibilizada 

16.04.2020 

 

O presidente do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, desembargador Geraldo Francisco 

Pinheiro Franco, aceitou o pedido do governo do 

estado e suspendeu uma liminar que 

determinava a apresentação, em 72 horas, de 

um cronograma para fornecimento de água 

potável em todas as comunidades dos 

municípios atendidos pela Sabesp. 

Notícia - Juiz suspende 

exigência de CPF regular 

para receber auxílio 

emergencial disponibilizada 

16.04.2020 

 

A exigência de regularização do CPF, para o 

recebimento do auxílio emergencial do governo 

confronta medidas sanitárias impostas para 

evitar o crescimento acelerado da curva 

epidêmica da Covid-19, por estimular a 

aglomeração indevida de pessoas. 

Notícia - Desembargador do 

TJ-SP mantém redução de 

50% em aluguel de casa de 

O desembargador Luiz Guilherme Costa 

Wagner, da 34ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu 
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show disponibilizada 

16.04.2020 

 

pedido de uma casa de show para reduzir o 

valor do aluguel em 70%, mantendo a redução 

em 50%, tal como foi definido em primeiro grau. 

Notícia - Defensoria do RJ 

pede para ingressar em ADI 

contra veto a corte de luz 

disponibilizada 16.04.2020 

 

A Defensoria Pública do Rio de janeiro pediu, 

nesta quarta-feira (15/4), para ingressar como 

amicus curie na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 6.376, que discute a 

proibição do corte de luz por falta de pagamento 

durante a pandemia do coronavírus. 

Migalhas 

Notícia - Desempregado 

poderá sacar valor integral 

do FGTS em razão da 

pandemia disponibilizada 

16.04.2020 

 

Magistrada considerou possível o levantamento 

do fundo para prover o sustento do homem e de 

sua família. 

Notícia - Justiça do DF 

suspende visitas paternas 

temporariamente para evitar 

disseminação da covid-19 

disponibilizada 16.04.2020 

 

O pedido para suspender a visitação foi feito 

pelo próprio pai da criança, sob o argumento de 

que vive com seus genitores já idosos, 

integrantes do grupo de risco. 

Notícia - Concursado que 

não assumiu cargo devido à 

pandemia deve ser admitido 

disponibilizada 16.04.2020 

Instituição bancária que convocou aprovado em 

concurso, mas suspendeu convocação devido 

ao coronavírus, deverá admitir trabalhador ao 

cargo para o qual foi aprovado no prazo de 

cinco dias. Liminar em MS foi deferida pela juíza 

de Direito Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, 

da 6ª vara Cível de Brasília. 

 

Notícia - Justiça desbloqueia 

valores de empresa devido à 

pandemia disponibilizada 

16.04.2020 

 

Para juiz do Trabalho Victor Pedroti Moraes, da 

52ª vara do TRT da 2ª região, “não é crível que 

a reclamada queira levar vantagem neste 

momento”. 

STJ 

RESOLUÇÃO STJ/GP N. 8 

DE 15 DE ABRIL DE 2020, 

publicada em 16.04.2020 

Dispõe sobre o prazo de vigência das medidas 

estabelecidas nas Resoluções STJ/GP n. 

4/2020 e 5/2020.   

“Em meio aos esforços para contenção do novo 

coronavírus (Covid-19), o presidente do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João 

Otávio de Noronha, prorrogou por tempo 

indeterminado as medidas previstas nas 

Resoluções 4/2020 e 5/2020, que estabelecem, 

entre outras providências, a adoção preferencial 

do trabalho remoto. De acordo com a Resolução 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-16/desembargador-mantem-reducao-aluguel-casa-show
https://www.conjur.com.br/2020-abr-16/defensoria-rj-ingressar-adi-veto-corte-luz
https://www.conjur.com.br/2020-abr-16/defensoria-rj-ingressar-adi-veto-corte-luz
https://www.conjur.com.br/2020-abr-16/defensoria-rj-ingressar-adi-veto-corte-luz
https://www.migalhas.com.br/quentes/324885/desempregado-podera-sacar-valor-integral-do-fgts-em-razao-da-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/324885/desempregado-podera-sacar-valor-integral-do-fgts-em-razao-da-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/324885/desempregado-podera-sacar-valor-integral-do-fgts-em-razao-da-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/324885/desempregado-podera-sacar-valor-integral-do-fgts-em-razao-da-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/324852/justica-do-df-suspende-visitas-paternas-temporariamente-para-evitar-disseminacao-da-covid-19
https://www.migalhas.com.br/quentes/324852/justica-do-df-suspende-visitas-paternas-temporariamente-para-evitar-disseminacao-da-covid-19
https://www.migalhas.com.br/quentes/324852/justica-do-df-suspende-visitas-paternas-temporariamente-para-evitar-disseminacao-da-covid-19
https://www.migalhas.com.br/quentes/324852/justica-do-df-suspende-visitas-paternas-temporariamente-para-evitar-disseminacao-da-covid-19
https://www.migalhas.com.br/quentes/324905/concursado-que-nao-assumiu-cargo-devido-a-pandemia-deve-ser-admitido
https://www.migalhas.com.br/quentes/324905/concursado-que-nao-assumiu-cargo-devido-a-pandemia-deve-ser-admitido
https://www.migalhas.com.br/quentes/324905/concursado-que-nao-assumiu-cargo-devido-a-pandemia-deve-ser-admitido
https://www.migalhas.com.br/quentes/324898/justica-desbloqueia-valores-de-empresa-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/324898/justica-desbloqueia-valores-de-empresa-devido-a-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/324898/justica-desbloqueia-valores-de-empresa-devido-a-pandemia
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/141775/Res_8_2020_PRE.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx


 

 

8/2020, publicada nesta quinta-feira (16), as 

determinações podem ser revistas ou revogadas 

a qualquer tempo, conforme a evolução da 

situação sanitária no Brasil.” 

Notícia - Ministra extingue 

processo de paciente com 

suspeita de coronavírus que 

exigia tratamento com 

cloroquina, disponibilizada 

em 16.04.2020 

A ministra Assusete Magalhães, do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), extinguiu mandado de 

segurança no qual a família de um paciente 

internado no Rio de Janeiro, com quadro 

condizente com infecção pelo novo coronavírus 

(Covid-19), buscava ter direito a tratamento 

imediato com o uso de cloroquina ou 

hidroxicloroquina. O mandado de segurança foi 

impetrado contra o ministro da Saúde. 

 

TRF-2 

Notícia - TRF2 informa 

procedimentos da Caixa e 

do BB para saque de 

precatórios e RPVs durante 

a pandemia, disponibilizada 

em 16.04.2020 

Pessoas que venceram demandas na Justiça 

Federal do Rio de Janeiro e têm créditos a 

levantar estão com o acesso aos seus depósitos 

judiciais garantido, mesmo com o esquema 

especial de trabalho do Judiciário e dos bancos, 

durante a pandemia do Covid-19. Para 

assegurar o direito, o Tribunal Regional Federal 

– 2ª Região pediu informações à Caixa 

Econômica Federal e ao Banco do Brasil, que 

recebem os depósitos de precatórios e 

requisições de pequeno valor (RPVs), nome que 

se dá às dívidas judiciais estabelecidas em 

ações dos Juizados Especiais Federais. Confira 

abaixo como acessar os valores. Os 

procedimentos valem também para os depósitos 

resultantes de acordos firmados nos mutirões de 

conciliação do TRF2. Detalhes sobre a 

documentação necessária e outras instruções 

importantes para o saque estão no manual que 

a Corte criou para orientação de partes e 

advogados. O guia está disponível neste link. 

 

ANAMATRA  

Notícia - STF inicia 

julgamento da ação que 

questiona Medida Provisória 

relativa à redução salarial e 

suspensão de contrato por 

acordo individual, publicada 

16/04/2020 

ADI 6363 está sob a relatoria do ministro 

Ricardo Lewandowski 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

decide, neste momento, o mérito da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 6363, na qual são 

questionados dispositivos da Medida Provisória 

(MP) 936/2020, que instituiu o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, tendo em vista o cenário da pandemia 

coronavírus (COVID-19). A MP, entre outras 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-prorroga-medidas-de-prevencao-por-tempo-indeterminado--sessoes-presenciais-e-prazos-continuam-suspensos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministra-extingue-processo-de-paciente-com-suspeita-de-coronavirus-que-exigia-tratamento-com-cloroquina.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministra-extingue-processo-de-paciente-com-suspeita-de-coronavirus-que-exigia-tratamento-com-cloroquina.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministra-extingue-processo-de-paciente-com-suspeita-de-coronavirus-que-exigia-tratamento-com-cloroquina.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministra-extingue-processo-de-paciente-com-suspeita-de-coronavirus-que-exigia-tratamento-com-cloroquina.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministra-extingue-processo-de-paciente-com-suspeita-de-coronavirus-que-exigia-tratamento-com-cloroquina.aspx
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29670-stf-inicia-julgamento-da-acao-questionando-a-mp-936-2020
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29670-stf-inicia-julgamento-da-acao-questionando-a-mp-936-2020
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29670-stf-inicia-julgamento-da-acao-questionando-a-mp-936-2020
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29670-stf-inicia-julgamento-da-acao-questionando-a-mp-936-2020
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29670-stf-inicia-julgamento-da-acao-questionando-a-mp-936-2020
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29670-stf-inicia-julgamento-da-acao-questionando-a-mp-936-2020


 

 

medidas, permite, com o uso de acordo 

individual, dispor sobre redução de salário e 

suspensão de contrato de trabalho. 

 

TRT 1ª 

Região  

Notícia - Advogado: verifique 

se o seu e-mail está 

atualizado no PJe, publicada 

em 16/04/2020 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ), por meio do Comitê Gestor Regional 

do Processo Judicial Eletrônico (PJe), solicita 

aos advogados que verifiquem, em caráter 

urgente, se os seus endereços eletrônicos (e-

mails) cadastrados no sistema PJe estão 

atualizados e se continuam válidos. A medida é 

imprescindível para permitir que os advogados 

acompanhem as audiências e sessões virtuais 

por  videoconferência, que serão 

regulamentadas em breve no Regional 

fluminense. 

 

Notícia - “Nenhuma 

prerrogativa de advogados 

será contrariada”, afirma 

presidente do TRT/RJ em 

live do IAB, publicada em 

16/04/2020 

 

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 1ª Região (TRT/RJ), desembargador José da 

Fonseca Martins Junior, participou, na tarde 

desta quarta-feira (15/4), da primeira live do 

Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) no 

Instagram. Entrevistado pela presidente da 

entidade, Rita Cortez, a conversa girou em torno 

do tema "O Judiciário frente à pandemia", na 

qual foram abordadas diversas questões sobre o 

funcionamento do Poder Judiciário, em especial 

do Regional fluminense.  

 

TRT 10ª 

Região 

Notícia - Trabalhadores e 

empregadores podem 

solicitar audiências virtuais 

para mediação de conflitos, 

publicada em 16/04/2020 

 

Atento aos novos desafios decorrentes do 

distanciamento social necessário ao controle da 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 

(TRT-10) criou um formulário para facilitar que 

trabalhadores e empregadores solicitem 

audiências virtuais para mediação pré-

processual e conciliação de conflitos. A iniciativa 

permite que a Justiça do Trabalho continue 

exercendo seu papel em prol da paz social, 

principalmente, neste momento tão crítico para 

toda a população.  

 

INSS 

Notícia - Programa de 

Educação Previdenciária 

realiza palestras online 

gratuitas, publicada em 

16/04/2020 

 

Palestras que tratam de benefícios e outras 

informações sobre o INSS, com duração de 30 

minutos, serão oferecidas gratuitamente pelo 

INSS, na Internet. Ao final, o cidadão vai poder 

também tirar dúvidas sobre o tema. 

Até 200 pessoas podem participar de cada 

palestra. E, para participar é só entrar no site 

escolapep.inss.gov.br e clicar no banner 

‘Palestras online’. O link de acesso vai ser 
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disponibilizado 30 minutos antes de cada 

palestra. 

 

MPT 

Notícia - MPT saúda 

resolução da Comissão 

Interamericana de Direitos 

Humanos, publicada em 

16/04/2020 

 

A Resolução trata do direito humano à saúde e 

outros direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais no contexto da pandemia da Covid-

19. 

 

Notícia - Coronavírus: MPT 

recomenda que empresas 

de ônibus de Mato Grosso 

afastem trabalhadores que 

integram grupo de risco, 

publicada em 16/04/2020 

 

Instituição orienta que sejam organizadas 

escalas de trabalho e que disponibilizem álcool 

em gel 70% aos passageiros 

 

 

 

 

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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