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SITE / 

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

TJRJ 

Aviso 44 de 2020, 

publicado em 

20.05.2020 

 

Avisa aos Senhores (as) Magistrados (as), 

Chefes de Serventias, Defensoria Pública, 

Advogados e Serventuários da Justiça que 

atuam nas serventias judiciais acerca do 

procedimento a ser adotado para a expedição 

de mandados de pagamento e outras 

providências afins. 

 

ERJ 

Notícia - Secretaria de 

Fazenda lança sistema 

de atendimento digital 

para os contribuintes, 

disponibilizada em 

20.05.2020 

 

A Secretaria de Estado de Fazenda do 

Estado do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) lança 

nesta quarta-feira, 20/05, o sistema 

Atendimento Digital RJ, que tem o objetivo de 

facilitar a vida dos contribuintes, oferecendo 

ferramentas que agilizam a solução de 

demandas que não são atendidas de maneira 

100% automatizada. O sistema pode ser 

utilizado por pessoas físicas ou jurídicas, com 

ou sem inscrição estadual, por meio de 

requerimentos disponíveis no portal, que 

serão solucionados de acordo com a sua 

particularidade. Além de propiciar um 

atendimento mais ágil, principalmente pela 

suspensão do atendimento presencial em 

função da Covid-19, a medida também vai 

aprimorar a condição de trabalho dos 

servidores da pasta. 

 

Notícia - Laboratório da 

Uerj integra rede global 

para pesquisas da 

covid-19, 

disponibilizada em 

20.05.2020 

 

O Laboratório HEPGrid (High Energy Physics 

Grid), do Instituto de Física da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), faz parte 

de um seleto grupo de instituições de todo o 

mundo dedicadas a combater a pandemia do 

novo coronavírus por meio do 

compartilhamento de uma malha global de 

serviços computacionais de alto desempenho, 

voltada a diversas áreas do conhecimento, a 

Open Science Grid (OSG). No Brasil, apenas 

a Uerj e a Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (Unesp) participam 

dessa rede de cooperação internacional, 

contribuindo diretamente para alavancar os 

estudos sobre o novo coronavírus. 

 

https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/consultaDJE.aspx?dtPub=20/05/2020&caderno=A&pagina=-1
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CONJUR 

Notícia - TJ-SP 

suspende proibição de 

acesso de turistas a 

cinco cidades do litoral, 

disponibilizada em 

20.05.2020 

A decisão que determinou que o governo 

paulista feche o acesso a cidades litorâneas 

de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e 

Pedro de Toledo entre os dias 20 e 25 de 

maio interferiu indevidamente nas 

competências do estado, especialmente no 

poder de polícia. 

Com esse entendimento, o presidente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo 

Francisco Pinheiro Franco, suspendeu nesta 

quarta-feira (20/5) liminar da 3ª Vara do Foro 

de Itanhaém. 

 

Notícia - Se for 

necessário produzir 

provas, audiência não 

pode ser virtual, diz 

OAB-RJ, disponibilizada 

em 19.05.2020 

A seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos 

Advogados do Brasil afirmou à Defensoria 

Pública que audiências só podem ser feitas 

por videoconferência quando houver 

possibilidade — já discutida — de conciliação. 

Mas não em processos que exijam 

depoimento, interrogatório de testemunhas e 

produção de outras provas, pois, para esses 

atos, é imprescindível a presença das partes 

e advogados. 

Notícia - Município não 

pode restringir acesso 

de trabalhadores 

residentes em cidades 

vizinhas, disponibilizada 

em 20.05.2020 

Mineradora de São Tomé das Letras/MG 

poderá retomar atividades com integralidade 

do seu quadro de trabalhadores durante a 

pandemia. Decisão da juíza de Direito 

Fernanda Machado De Moura Leite, da 2ª 

vara Cível de Três Corações/MG, afasta 

decreto municipal que havia determinado às 

indústrias somente exercer atividades 

utilizando mão de obra exclusiva de 

trabalhadores residentes na cidade. 

 

Migalhas 

Notícia - MP 966: 

Barroso fixa critérios 

para responsabilidade 

de agentes públicos na 

pandemia, 

disponibilizada em 

20.05.2020 

Nesta quarta-feira, 20, o plenário do STF deu 

início ao julgamento de sete ações contra a 

MP 966/20, que restringe a possibilidade de 

responsabilização dos agentes públicos 

durante a pandemia da covid-19.  

A sessão de hoje contou com as 

sustentações orais e o voto do relator, 

ministro Luís Roberto Barroso, que fixou 

critérios para a responsabilização dos 

agentes públicos. O relator votou no sentido 

de dar interpretação conforme à Constituição 

para estabelecer que: 
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1. Configura erro grosseiro o ato 

administrativo que ensejar violação ao direito 

à vida, à saúde ou ao meio ambiente 

equilibrado por inobservância: 

(i) de normas e critérios científicos e técnicos;  

(ii) dos princípios constitucionais da 

precaução e da prevenção. 

2. A autoridade a quem compete decidir deve 

exigir que as opiniões técnicas em que 

baseará sua decisão tratem expressamente: 

(i) das normas e critérios científicos e técnicos 

aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos 

por organizações e entidades médicas e 

sanitárias, internacional e nacionalmente 

reconhecidas; e 

(ii) da observância dos princípios 

constitucionais da precaução e da prevenção, 

sob pena de se tornarem corresponsáveis por 

eventuais violações a direitos. 

 

Notícia - Magistrado 

libera academia de 

ginástica em SP ao 

considerar decreto de 

Bolsonaro sobre 

atividades essenciais, 

disponibilizada em 

20.05.2020 

 

Uma academia de ginástica de Osasco/SP 

poderá reabrir e retomar suas atividades. A 

liminar, em sede de agravo de instrumento, 

foi deferida pelo desembargador Ricardo Dip, 

da 11ª câmara de Direito Público do TJ/SP. 

Notícia - Câmara 

aprova uso obrigatório 

de máscara em todo o 

país, disponibilizada em 

20.05.2020 

O plenário da Câmara dos Deputados 

aprovou nesta terça-feira, 19, projeto que 

exige o uso de máscara em todo o país 

enquanto durar a pandemia do coronavírus. 

As máscaras, artesanais ou industriais, serão 

obrigatórias para circulação em espaços 

públicos e privados acessíveis à população, 

vias e transportes públicos. A proposta segue 

agora para o Senado. 

 

Notícia - Senado aprova 

adiamento do Enem 

2020; texto segue para 

a Câmara, 

disponibilizada em 

20.05.2020 

A suspensão das provas do Enem - Exame 

Nacional do Ensino Médio em razão do 

estado de calamidade pública, provocado 

pela pandemia do coronavírus, foi aprovada 

nesta terça-feira, 19, no plenário virtual do 

Senado, por 75 votos a 1, voto contra de 
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Flávio Bolsonaro. A matéria segue agora para 

análise da Câmara dos Deputados. 

 

Notícia - Relembre 

como está o 

funcionamento do 

TRT/RJ durante a 

pandemia (atualizado), 

publicada em 19.05.20 

Para facilitar a vida dos que atuam na Justiça 

do Trabalho, reunimos as 

principais informações referentes ao 

funcionamento do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) durante a 

pandemia de covid-19, de forma simples e 

objetiva. Confira:   

 Atendimento e atividades presenciais: 

suspensos por tempo indeterminado 

 Magistrados e servidores continuam 

trabalhando, só que a distância. O 

atendimento ao público está sendo 

feito das 9h30 às 15h30, 

preferencialmente por e-mail e, em 

casos urgentes, por telefone. 

Consulte aqui os canais de contatos.  

 Audiências e sessões de julgamento 

presenciais: suspensas. A 

Corregedoria Regional recomendou o 

cancelamento de todas as audiências 

presenciais agendadas até 30/6/2020. 

 Prazos em processos físicos: 

suspensos desde 16/3/2020 (de 

acordo com o Ato nº 31/2020 (link 

para outro sítio), que foi 

disponibilizado no DEJT de 13/3/2020, 

vindo a ser considerado publicado em 

16/3/2020;  posteriormente, o Ato nº 

31/2020 foi revogado pelo Ato 

Conjunto nº 2/2020 - informação 

inserida às 16h26); 

 Prazos em processos eletrônicos: 

suspensos de 17/3 a 3/5/2020, e 

de 12 a 31/5/2020  (obs.: o Ato 

Conjunto nº 7/2020 (link para outro 

sítio) estabeleceu que a suspensão se 

refere ao período de 17/3 a 30/4/2020. 

Na prática, entretanto, considera-se 

que os prazos estão suspensos de 

17/3 a 3/5/2020, uma vez que o dia 

1º/5  foi feriado e os dias 2 e 3/5, 

sábado e domingo. Esses dias não 

são computados na contagem do 

prazo, uma vez que as atuais regras 

de Direito Processual fixaram a 

contagem dos prazos apenas em dias 

úteis). 

https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/relembre-como-esta-o-funcionamento-do-trt-rj-durante-a-pandemia/21078
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 Audiências virtuais: deverão ser 

realizadas em conformidade com 

o Ato Conjunto nº 6/2020 (link para 

outro sítio). 

 A suspensão dos prazos processuais 

não afeta o prazo dos magistrados 

para proferir decisões interlocutórias e 

sentenças. 

Para esclarecer outras dúvidas sobre o 

funcionamento do TRT/RJ. entre em contato 

com a Ouvidoria do Regional fluminense.  

 

TRT 1ª 

REGIÃO 

Notícia - Covid-19: 

decisão da 59ª VT/RJ 

prorroga mandato de 

diretoria sindical para 

evitar aglomeração 

durante eleição, 

publicada em 19.05.20 

A juíza do trabalho substituta Livia dos Santos 

Vardiero, no exercício da titularidade na 59ª 

Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (59ª 

VT/RJ) do Tribunal Regional do Trabalho da 

1ª Região (TRT/RJ), deferiu, nesta terça-feira 

(19/5), tutela provisória de urgência ao 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 

Ferroviárias da Zona da Central do Brasil 

(Steefzcb), que solicitou a prorrogação do 

mandato da atual diretoria da instituição (que 

terminaria em 31 de maio de 2020) até 30 de 

julho de 2020, com possibilidade de 

prorrogação. 

A decisão levou em consideração as 

recomendações das autoridades públicas de 

saúde para que a população se mantenha em 

isolamento domiciliar e evite aglomerações. A 

necessidade de isolamento social para 

impedir a propagação do novo coronavírus 

impede a realização de assembleias para a 

categoria votar e eleger a direção do 

sindicato. Tais assembleias deveriam reunir 

os trabalhadores que são representados pelo 

Steefzcb, ou seja, ferroviários dos estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 

base de atuação do sindicato. 

De acordo com o Steefzcb, o atual mandato 

terminaria em 31 de maio de 2020 e a eleição 

seria realizada em 30 de maio de 2020. A 

entidade sindical ressaltou que apenas uma 

chapa se inscreveu para o pleito e que a 

mesma é formada pelos dirigentes da atual 

direção. Outro ponto destacado pelo sindicato 

é a impossibilidade de se fazer a votação de 

maneira remota. Por último, a entidade 

enfatizou que os governos dos três estados, 

além de diversos municípios localizados nas 

três entidades federativas, decretaram o 
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isolamento social e que não existe previsão 

de término. 

A magistrada ressaltou, em sua decisão, que 

o pedido do Steefzcb se coaduna com os 

cuidados previstos nas legislações que visam 

o combate à covid-19, considerando 

especialmente que a adoção dos 

procedimentos necessários para o curso 

normal das eleições significaria colocar em 

risco os associados e as demais pessoas 

envolvidas, além de violar as normas legais 

referentes à matéria. Além de prorrogar o 

mandato atual até 30/7/2020, a magistrada 

ressaltou a possibilidade de prorrogação a 

depender da situação da pandemia, de modo 

a garantir o exercício dos atos sindicais por 

meio da representatividade da categoria de 

trabalhadores ferroviários nos estados do RJ, 

SP e MG até a eleição da nova gestão. 

Por fim, a juíza destacou que, depois que os 

governos do RJ, SP e MG decretarem o fim 

do isolamento social e houver o retorno das 

atividades do processo eleitoral, a categoria 

deverá ser noticiada para que nenhum 

interessado seja prejudicado quanto ao seu 

direito de votar ou ser votado. Com este 

objetivo, foi concedido o prazo de 30 dias 

para a devida divulgação. 

A decisão foi proferida nos autos do processo 

0100393-97.2020.5.01.0059. 

 

Notícia - Covid-19: 

Ministério Público do 

Trabalho consegue na 

Justiça proteção a 

empregados de call 

center, publicada em 

20.05.20 

 O Ministério Público do Trabalho (MPT), por 

meio da Procuradoria do Trabalho de 

Arapiraca, obteve uma decisão liminar que 

garante adequações ao meio ambiente 

laboral em benefício de empregados da 

empresa de call center AEC Centro de 

Contatos S.A, em sua unidade no município 

do agreste alagoano. A determinação foi 

expedida pelo Juízo da Vara de Trabalho de 

Arapiraca, que concedeu o prazo de cinco 

dias para obediência à ordem judicial. 

A pedido do MPT, o órgão da Judiciário 

Trabalhista definiu que a empresa deverá 

estabelecer, progressivamente, políticas de 

afastamento de seus empregados dos postos 

presenciais de trabalho. Para tanto, deverá 

fazer uso, de forma prioritária, do trabalho 
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remoto (home office), enquanto durar a 

situação de emergência reconhecida pelo 

Governo do Estado de Alagoas, em 

decorrência da pandemia do coronavírus 

SARS-CoV-2, que provoca a moléstia 

conhecida como Covid-19. 

 

MPT 

Notícia - MPRJ obtém 

decisão que obriga 

instituições bancárias 

de Barra Mansa a 

adotarem medidas de 

prevenção à 

propagação do 

coronavírus, publicada 

em 20.05.20 

O Ministério Público do estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª e 3ª 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva - 

Núcleo Volta Redonda, obteve nesta 

segunda-feira (18/05), junto à 2ª Vara Cível 

de Barra Mansa, decisão favorável à Ação 

Civil Pública ajuizada para que os bancos 

com agências situadas em Barra Mansa 

adotem medidas para a organização das filas 

e a prevenção do contágio da população pelo 

novo coronavírus (Covid-19). 

Em sua decisão, a magistrada Christiane 

Jannuzzi Magdalena, determina que, em um 

prazo de 48 horas, os bancos do Brasil, 

Bradesco, Santander e Itaú Unibanco 

adotem, em todas as suas agências na 

cidade, as seguintes ações, entre outras: 

limitar a entrada e organizar as filas, inclusive 

na área externa das agências, com a 

destinação de um funcionário exclusivo para 

controlar a entrada e saída de pessoas, e a 

fixação de marcações horizontais e verticais 

de distanciamento não inferior a dois metros; 

contratar serviços privados auxiliares e 

adequados para o implemento da 

medida,  em caso de não haver funcionários 

em número suficiente ou com preparo 

adequado; adotar medidas de controle 

sanitário, especialmente quanto à 

higienização constante do ambiente interno e 

dos pontos de atendimento direto ao 

consumidor, higienizando todas as superfícies 

que apresentem risco de infecção aos 

consumidores; estabelecer horários ou 

setores específicos para atendimento da 

população idosa, doentes crônicos, gestantes 

e pessoas com deficiências que necessitem 

deslocar-se às agências, assim como canais 

presenciais de atendimento, com senhas 

prévias ou agendadas, afixando-se avisos e 

informações para conhecimento da 

população. 
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MPRJ 

Notícia - MPRJ e 

Defensoria obtêm 

decisão determinando 

ampliação de leitos para 

a Covid-19 em Campos 

e inauguração do 

Hospital de Campanha, 

publicada em 20.05.20 

O Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva de Campos dos 

Goytacazes, e a Defensoria Pública do 

Estado do Rio obtiveram, nesta terça-feira 

(19/05), junto à 4ª Vara Cível de Campos, 

decisão favorável à Ação Civil Pública 

conjunta ajuizada para que o Estado do Rio, o 

Município de Campos e a organização social 

Instituto de Atenção Básica e Avançada à 

Saúde (IABAS/RJ), no prazo máximo de 10 

dias, ampliem o número de leitos para o 

tratamento da pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19) no município do Norte Fluminense 

e instalem o Hospital de Campanha previsto 

para o tratamento exclusivo de pacientes 

infectados. 

De acordo com a decisão, o Município de 

Campos deverá, sob pena de multa diária de 

R$ 10 mil e responsabilização pessoal de 

gestores e administradores, ampliar a oferta 

do número de leitos de enfermaria e UTI 

exclusivos para Covid-19, seja na rede 

própria ou contratada, comprovando oferta 

aos munícipes de 129 leitos de UTI e 457 

leitos de internação, além de indicar os leitos 

livres ociosos e desativados de hospitais de 

sua rede própria e 

conveniada/contratualizada, e da rede privada 

local, que podem ser requisitados para 

abrigar os pacientes. 

 

Notícia - MPRJ 

recomenda que 

Vassouras, Mendes, 

Engenheiro Paulo de 

Frontin, Paty do Alferes 

e Miguel Pereira 

observem regras caso 

adotem flexibilização do 

isolamento social, 

publicada em 19.05.20 

O Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Vassouras, expediu, na segunda-feira 

(18/05), Recomendação aos municípios de 

Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo de 

Frontin, Paty do Alferes e Miguel Pereira, no 

contexto do combate à atual pandemia de 

Covid-19. O objetivo é fazer com que as 

respectivas prefeituras observem diretrizes 

mínimas a serem respeitadas em caso de 

adoção de medidas de flexibilização do 

isolamento social em seus territórios, 

fazendo-o de forma programada, seguindo 

parâmetros técnicos e legais, e garantindo a 

segurança da população. 
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No documento, o Parquet fluminense 

recomenda que os municípios elaborem um 

documento formal, pormenorizado e objetivo 

('Plano de Saída'), por meio do qual ficará 

estabelecido, no mínimo, os parâmetros 

estatísticos-epidemiológicos a serem 

observados para o relaxamento ou 

recrudescimento das medidas de isolamento 

social (dentre eles, a adoção do Sistema de 

Bandeiras previsto pela SES-RJ), o 

cronograma de reabertura do comércio não-

essencial e de retorno das atividades 

ordinárias do município, as regras e os 

parâmetros objetivos para  que seja possível 

a reabertura do comércio em segurança, as 

medidas de prevenção a serem adotadas em 

cada etapa do plano, os órgãos responsáveis 

pela fiscalização destas medidas, as sanções 

aos infratores, e as regras das barreiras 

sanitárias (caso existam). 

 

 

 

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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