
 

 

Informativo nº 029 

17 de abril de 2020 

Manhã 



 

 

 

SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

STF 

Notícia - Reclamação 

contra decreto de MT 

que vedou realização 

de cultos durante 

pandemia é incabível, 

disponibilizada em 

16.04.2020 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), julgou incabível a Reclamação (Rcl) 

39884, ajuizado pela Igreja Evangélica Assembleia 

de Deus contra decisão judicial que validou norma 

do Estado do Mato Grosso que vedou a realização 

de cultos, missas e celebrações religiosas durante a 

pandemia do coronavírus. Segundo a ministra, não 

houve afronta ao entendimento do STF sobre a 

competência concorrente entre os entes federados 

para dispor sobre a matéria. 

MPRJ 

Notícia -  MPRJ e 

TCE-RJ firmam 

convênio que tem por 

objeto a cooperação 

técnica para 

fiscalização conjunta 

de atos e contratos 

relativos ao 

enfrentamento da 

Covid-19, publicada 

em 16/04/2020. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) 

celebraram, nesta quinta-feira (16/04), convênio que 

tem por objeto a cooperação técnica para atuação 

conjunta em ações de fiscalização dos atos e 

contratos realizados por órgãos públicos relativos ao 

enfrentamento da pandemia. O termo foi assinado 

pelo procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, 

e pela presidente do TCE-RJ, Marianna Montebello. 

ERJ 

Resolução SEFAZ 142 

de 14.04.2020 

publicada 17.04.2020 

 

Estabelece que, enquanto perdurarem os efeitos do 

Decreto 47.027, as certidões de Regularidade Fiscal 

emitidas a partir de 23.03.2020 serão válidas por 90 

dias da data da emissão.  

Deliberação JUCERJA 

116 de 26.03.2020 

publicada 17.04.2020 

 

Institui os procedimentos relacionados às sessões 

virtuais do plenário da JUCERJA durante o estado 

de emergência na saúde pública do estado.  

Deliberação JUCERJA 

117 de 01.04.2020 

publicada 17.04.2020 

 

Institui os procedimentos relacionados às 

autenticações de atos de registro por parte de 

advogados e contadores no âmbito da JUCERJA 

durante o estado de emergência na saúde pública do 

estado. 

  

Resolução Conjunta 

SEAS INEA 22 de 

16.04.2020 publicada 

17.04.2020 

 

Suspende os prazos de cumprimento de obrigações 

administrativas ambientais, incluindo as previstas em 

TAC e outros ajustes celebrados no âmbito do SEAS 

e do INEA em decorrência da situação de 

emergência causada pelo coronavírus.  
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OAB 

Notícia - STF atende 

OAB e anuncia que 

votos dos ministros 

serão disponibilizados 

na internet em 

julgamento virtual 

disponibilizada 

16.04.2020 

 

Atendendo a solicitação feita pela OAB Nacional, o 

presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli 

enviou ao presidente do Conselho Federal, Felipe 

Santa Cruz, ofício em que comunica as medidas que 

serão adotadas pela Corte para aprimorar a 

tramitação dos processos em sessão virtual. Uma 

das providências, anunciadas no documento 

encaminhado nesta quinta-feira (16), é que os 

relatórios e votos dos ministros serão 

disponibilizados na internet durante a sessão de 

julgamento virtual. 

 

Imprensa 

Nacional 

PORTARIA Nº 1.106, 

DE 16 DE ABRIL DE 

2020, publicada 

17/04/2020. 

Reconhece o Estado de Calamidade Pública no 

Estado de Minas Gerais/MG. 

INSS 

Notícia - INSS 

suspende exigências 

para o segurado 

especial rural pelo 

prazo de 120 dias, 

publicada em 

16/04/2020. 

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

suspendeu a autenticação de documentos e os 

prazos para cumprimento de exigências dos 

segurados especiais rurais. A medida visa 

resguardar os direitos desses segurados enquanto 

durar o estado de emergência de saúde no País, 

devido à pandemia do coronavírus. 

De acordo com a Portaria 295, publicada no Diário 

Oficial da União desta quinta-feira (16), a partir de 

hoje, ficam dispensados pelo prazo de 120 dias a 

autenticação de documentos nas unidades de 

atendimento do INSS e suspensos os prazos para 

cumprimento de exigências que não puderem ser 

cumpridas pelos canais remotos. 

 

CONJUR 

Notícia - Ministra nega 

pedido para 

interromper 

monitoramento por 

celular em São Paulo 

disponibilizada 

17.04.2020 

 

Por considerar que o habeas corpus não é 

instrumento de controle abstrato da validade das 

normas, a ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz indeferiu um pedido para que fosse 

paralisado o Sistema de Monitoramento Inteligente 

(Simi), utilizado pelo governo do estado de São 

Paulo para observação do deslocamento de pessoas 

durante a pandemia do novo coronavírus. 

 

Notícia – TJ-SP nega 

pedido de rede de 

restaurantes que 

queria abrir durante 

quarentena 

disponibilizada 

16.04.2020 

O juízo do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo decidiu negar mandado de segurança 

impetrado pela CBJK Comércio de Alimentos Ltda — 

controladora da rede de restaurantes Coco Bambu 

— para abertura de seus estabelecimentos durante o 

período de isolamento decretado pelo governo do 

São Paulo para conter o avanço da Covid-19. 
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Notícia – TJ-SP 

indefere pedido de 

prorrogação de 

pagamento de tributos 

disponibilizada 

16.04.2020 

 

A prorrogação dos vencimentos de tributos estaduais 

devidos por uma distribuidora de peças automotivas 

foi negada nesta quinta-feira (16/4) pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo. 

Notícia – Câmara 

aprova auxílio 

emergencial de R$ 

600 para mais 

categorias 

disponibilizada 

16.04.2020 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira 

(16/4) o Projeto de Lei 873/2020 que amplia a lista 

de categorias a serem beneficiadas com o 

pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. O PL 

— que já havia sido aprovado no Senado — inclui no 

auxílio emergencial catadores de material reciclável, 

seringueiros, taxistas, mototaxistas, motoristas de 

aplicativos, manicures, diaristas e pescadores 

artesanais entre os que poderão solicitar o benefício 

oferecido pelo governo federal. 

 

Notícia – Não cabe HC 

contra ato hipotético 

de prisão por 

pandemia em São 

Paulo, diz STJ 

disponibilizada 

16.04.2020 

 

Não cabe Habeas Corpus contra ato hipotético do 

governador de São Paulo, João Dória. Com esse 

entendimento, o ministro do Superior Tribunal de 

Justiça Ribeiro Dantas indeferiu pedido de três 

advogados de São Paulo por salvo-conduto para não 

serem presos por desrespeitar o isolamento social. 

 

Notícia – Por 

calamidade pública, 

juíza desbloqueia 

contas bancárias de 

universidade 

disponibilizada 

16.04.2020 

A 75ª Vara do Trabalho de São Paulo suspendeu a 

execução de sentença contra o Instituto de 

Educação e Ciência de São Paulo e a Universidade 

Brasil. Além disso, concedeu tutela de urgência para 

determinar o desbloqueio dos valores que haviam 

sido penhorados por meio do sistema Bacenjud após 

o CNJ e o próprio TRT-2 terem suspendido os 

prazos processuais devido à pandemia de 

coronavírus. 

Notícia – TJ-SP 

suspende liminares 

sobre fornecimento de 

gás a usuários 

inadimplentes 

disponibilizada 

16.04.2020 

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

desembargador Geraldo Pinheiro Franco, aceitou 

pedido do governo do Estado e suspendeu seis 

liminares que determinavam a manutenção do 

fornecimento de gás a usuários inadimplentes 

durante a epidemia do coronavírus. 

 

 

Notícia – Pandemia 

reforça razões para 

limitar política de 

segurança de Witzel, 

diz PSB 

disponibilizada 

16.04.2020 

A pandemia do coronavírus e a crise econômica 

decorrente das medidas para combatê-la atingem os 

pobres mais severamente. Nesse cenário, é 

“especialmente desumano” continuar impondo 

violações adicionais aos direitos humanos deles. 

Com esse argumento, o PSB reforçou, nesta terça-

feira (14/4), pedido para que o Supremo Tribunal 

Federal imponha limitações à política de segurança 
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pública do governador do Rio de Janeiro, Wilson 

Witzel (PSC). A Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 635 será julgada nesta sexta 

(17/4). 

 

 

Notícia – Empresas do 

setor do chocolate 

entram na Justiça para 

funcionarem 

disponibilizada 

16.04.2020 

O desembargador Fábio Eugênio de Oliveira Lima, 

do Tribunal de Justiça de Pernambuco, decidiu 

negar o pedido de uma empresa de alimentos para 

manter suas lojas comerciais em funcionamento. 

No pedido indeferido, a empresa de chocolates finos 

alegou que o decreto governamental nº 48.834, que 

suspendeu temporariamente, a partir do último dia 

22 de março de 2020, o funcionamento de todos os 

estabelecimentos de comércio de Pernambuco, 

excluiu da suspensão expressamente os 

estabelecimentos voltados ao abastecimento 

alimentar da população e que a empresa se 

enquadra nessa atividade. 

 

 

Notícia – Redução de 

alíquotas de 

contribuições ao 

Sistema S é alvo de 

nova ação 

disponibilizada 

16.04.2020 

O partido Solidariedade (SD) questiona no Supremo 

Tribunal Federal a MP 932/2020, que reduz por 

cerca de três meses as alíquotas de contribuição aos 

serviços sociais autônomos (Sistema S) e eleva para 

7% do valor arrecadado o repasse à Receita 

Federal, como retribuição pelos serviços de 

recolhimento. 

Migalhas 

Notícia – Lojista 

pagará 50% de 

aluguel enquanto 

shopping de SP 

estiver fechado 

disponibilizada 

17.04.2020 

Ao decidir magistrada pontuou que é necessário 

haver reequilíbrio contratual em tempos de 

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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