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STF 

Notícia - Toffoli 

suspende decisão que 

permitia o 

funcionamento de 

barbearia em Sergipe, 

disponibilizada em 

21.05.2020 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 

Dias Toffoli, suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal de 

Justiça de Sergipe (TJ-SE) que permitia a abertura de uma 

barbearia de Itabaiana (SE), apesar de decreto estadual 

estabelecer restrições ao funcionamento do comércio para 

evitar o contágio pela Covid-19. A decisão do Tribunal 

sergipano levou em consideração o decreto da Presidência da 

República que considerava a atividade como essencial. No 

entanto, segundo Toffoli, o estado, dentro de sua 

competência, editou o decreto de acordo com sua realidade 

regional, respeitando a jurisprudência do STF sobre a matéria. 

STJ 

Notícia - Informações 

processuais podem 

ser obtidas por 

telefone ou e-mail, 

disponibilizada em 

21.05.2020 

Com a suspensão do atendimento presencial no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) – medida adotada para evitar a 

disseminação do novo coronavírus (Covid-19) –, a prestação 

de informações processuais está sendo feita por telefone (61 

3319-8410) ou por e-mail (informa.processual@stj.jus.br). 

Assim como a maioria dos servidores do STJ, a equipe de 

informações processuais da Coordenadoria de Atendimento e 

Protocolo Judicial está em regime de trabalho remoto. 

INSS 

CSJT/TST 

TRT 1ª 

REGIÃO 

Notícia - Segunda 

parcela do 13º de 

aposentados e 

pensionistas começa a 

ser depositada na 

segunda-feira (25), 

publicada em 21.05.20 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, na 

próxima segunda-feira (25/05), a pagar o 13º de aposentados 

e pensionistas. O depósito da segunda parte desse abono 

anual será realizado no período de 25 de maio a 5 de junho, 

conforme a Tabela de Pagamento 2020. 

Notícia - Acordos 

trabalhistas continuam 

sendo firmados 

durante a pandemia, 

afirma vice-presidente 

do TST, publicada em 

21.05.20 

O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro 

Vieira de Mello Filho, afirmou, nesta quarta-feira (20), durante 

transmissão ao vivo (live) pelos canais oficiais do TST no 

YouTube e no Instagram, que os acordos entre patrões e 

empregados têm se realizado sem grandes complicações em 

todo o país mesmo com a crise do coronavírus e a 

necessidade de isolamento social vivida atualmente pelos 

brasileiros. Segundo o ministro, as audiências de conciliação e 

mediação têm sido realizadas por meio virtual e com auxílio de 

ferramentas como o WhatsApp e o Google Meet 

(videoconferências) tanto na fase pré-processual quando após 

o ajuizamento das ações. 

Notícia - Magistrados, 

servidores e 

advogados de Macaé 

debatem audiências 

Advogados, partes e testemunhas podem estar juntas, no 

mesmo ambiente, na ocasião da audiência? O que fazer se 

faltar eletricidade no meio de um depoimento? Essas e outras 

questões práticas, relacionadas à dinâmica das audiências 

virtuais, foram debatidas nesta quarta-feira (20/5) em 
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virtuais no TRT/RJ, 

publicada em 21.05.20 

videoconferência que reuniu magistrados e servidores do 

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

atuam em Macaé (Norte fluminense), a 15ª Subseção da 

Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) e 

mais de 60 advogados.   

A videoconferência foi uma solicitação feita pelo presidente da 

15ª Subseção da OAB-RJ (que abrange os municípios de 

Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus e Quissamã), 

Fabiano Paschoal, diante das dúvidas que têm surgido com o 

uso da plataforma Webex Cisco para audiências virtuais, 

regulamentadas pelo Ato Conjunto nº 6/2020 (link para outro 

sítio). A reunião foi conduzida pelos juízes do trabalho Marcelo 

Rodrigues Lanzana Ferreira, Vinícius Teixeira do Carmo, 

Maria Candida Rosmaninho Soares, Marcelo Luiz Nunes 

Melim, Gisleine Maria Pinto e Luciana Mendes Assumpção. 

Em virtude da pandemia causada pela covid-19, a instrução 

dos magistrados foi de que as partes não devem estar juntas 

no mesmo ambiente, o que também garante de forma mais 

efetiva a não contaminação da prova e a isenção dos 

depoimentos. Foi ressaltado ainda, pelos juízes, que as partes 

devem observar as regras e orientações emanadas pelos 

órgãos de saúde pública e do município de residência. 

Durante a reunião, também foi feita a simulação de uma 

audiência de instrução em que as partes tiveram oportunidade 

de ficar na sala de espera virtual e visualizar uma ata de 

audiência. 

 

 

MPT 

Notícia - Cejusc do 

TRT/RJ realizará 

semana regional de 

conciliação com 

audiências virtuais de 

25 a 29/5, publicada 

em 21.05.20 

A pandemia da covid-19 provocou o adiamento da 6ª Semana 

Nacional de Conciliação Trabalhista, que ocorreria na última 

semana de maio. Mas o Centro Judiciário de Métodos 

Consensuais de Soluções de Disputas da Capital (Cejusc-

CAP) do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) 

vai promover um esforço concentrado, em âmbito regional, 

para potencializar as possibilidades de conciliação nesse 

período. 

De 25 a 29/5, os Cejuscs de 1º e 2º graus do Regional 

fluminense farão 250 audiências telepresenciais de conciliação 

e mediação. Diante do elevado número de demissões e da 

expectativa de aumento de reclamatórias trabalhistas, as 

transações extrajudiciais e a mediação pré-processual em 

direito coletivo são métodos consensuais criados para que 

empregado e empregador resolvam eventuais conflitos. 

“Nesse sentido, as sessões telepresenciais (realizadas 

conforme a Recomendação 01/2020 do CSJT.GVP) têm se 

mostrado uma ótima ferramenta nesse período de isolamento 

social”, observa o juiz Múcio Borges, coordenador do Cejusc-

CAP de primeiro grau. 

Segundo ele, com a colaboração da administração do 

Tribunal, das varas do trabalho e advogados, os magistrados e 

servidores que atuam nos Cejuscs do TRT/RJ estão em 
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esforço conjunto para viabilizar o maior número possível de 

pautas telepresenciais. 

 

Notícia - Primeira 

sessão virtual do 

Órgão Especial do 

TRT/RJ começa nesta 

5ªf (21/5), publicada 

em 21.05.20 

A Justiça do Trabalho segue atuante a despeito das restrições 

impostas pela pandemia de covid-19. Começa nesta quinta-

feira (21/5), às 10h, a primeira sessão ordinária virtual 

do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região (TRT/RJ). Em vez do tradicional Plenário Délio 

Maranhão, no prédio-sede, os desembargadores que 

compõem o Órgão Especial contarão com o Plenário 

Virtual para o julgamento dos 44 processos em pauta, além 

da apreciação de uma decisão liminar e outra de tutela de 

urgência. 

Regulamentado pela Resolução Administrativa nº 7/2020 (link 

para outro sítio), o Plenário Virtual trata-se de uma modalidade 

de julgamento que ocorre em um ambiente não presencial, em 

que são utilizadas as mesmas funcionalidades do sistema 

(PJe) já usadas nas sessões presenciais. A diferença é que 

tudo ocorre de forma on-line, sem a presença física dos 

magistrados, que se manifestam sobre o voto do relator em 

processos previamente disponibilizados. 

O prazo final para o desembargador lançar seu voto na sessão 

será até as 18h do dia 28/5. 

 

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 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. 

 

MPRJ 

Notícia - MPRJ recorre 

de decisão que 

suspendeu a redução 

na conta de água dos 

consumidores da 

Cedae devido aos 

problemas na 

distribuição ocorridos 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por 

meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis 

e Institucionais (SUBCÍVEL/MPRJ) e da Assessoria de 

Atribuição Originária em Matéria Cível,  interpôs agravo interno 

contra decisão do Tribunal de Justiça que atendeu ao pleito do 

Estado do Rio e  suspendeu os efeitos da decisão liminar que 

obrigou a Cedae a reduzir imediatamente a conta dos 

consumidores em 25% devido aos problemas provocados pela 

distribuição de água com gosto, cheiro e cor alterados durante 
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no início do ano, 

publicada em 21.05.20 

vários dias de janeiro e fevereiro deste ano. 

 

O MPRJ ressalta que que não foram observados requisitos 

legais durante a tramitação do procedimento, como o acesso 

aos documentos que teriam instruído o recurso do Estado e a 

cientificação das partes quanto ao teor da decisão que 

suspendeu a execução. O MPRJ também demonstra, entre 

outras razões, a ilegitimidade do Estado em postular a medida 

de suspensão, uma vez que a determinação judicial tinha 

como destinatária a Cedae. 

 

O recurso ocorre no âmbito de ação civil pública (processo 

originário - 0040259-34.2020.8.19.0001) proposta pelo MPRJ 

em conjunto com a Defensoria Pública, tendo como causa os 

graves problemas apurados na qualidade da água consumida 

pela população - turva e de odor e gosto ruins -, e cujo padrão 

de potabilidade restou comprometido, conforme comprovado 

por laudo técnico idôneo. 

Notícia - MPRJ, MPF e 

DPU interpõem 

recurso para que 

Justiça determine a 

adoção de medidas 

visando à organização 

das filas de 

atendimento na Caixa, 

publicada em 21.05.20 

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 4ª Promotoria de Justiça 

de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, e em conjunto 

com o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública 

da União (DPU), interpôs, na quarta-feira (20/05), agravo de 

instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela 

contra decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Federal do 

Rio de Janeiro, nos autos da ação civil pública nº 5027185-

55.2020.4.02.5101. 

A ACP foi ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, da 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 

(Dataprev), da União e do Estado do Rio, requerendo a 

adoção de medidas para agilizar o pagamento do auxílio 

emergencial em função da pandemia de Covid-19, bem como 

garantir a segurança da população nas aglomerações e filas 

que se formam nas agências da citada instituição bancária.  

Decisão já proferida - leia a matéria AQUI - determinou à 

Dataprev que proceda a análise conclusiva dos dados 

cadastrais dos beneficiários do auxílio no prazo máximo de 

cinco dias, a partir da data do respectivo cadastro no aplicativo 

digital da Caixa, e que esta pague o referido valor, mediante 

depósito na conta indicada pelo beneficiário, também no prazo 

máximo de cinco dias. A Justiça determinou ainda a 

observação do horário mínimo de funcionamento da agências 

e formação de um banco de profissionais de sobreaviso, 

habilitados e capacitados para o atendimento aos requerentes, 

para rápida substituição em caso de afastamento de 

funcionários infectados. 

 

Notícia - 20% das 

novas ações 

trabalhistas tratam de 

demissões por crise 

do coronavírus, 

Dez mil das 48.655 ações protocoladas na Justiça do Trabalho 

nos últimos 30 dias tratam de demissões causadas pela crise 

do coronavírus. Os dados são do Termômetro Covid-19 na 

Justiça do Trabalho, plataforma organizada pela ConJur, em 
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disponibilizada em 

21.05.2020 

parceria com a instituição de educação Finted e a startup 

Datalawyer Insights, que permite a visualização, em tempo 

real, dos dados dos processos cujas petições iniciais citam 

“Covid-19”, “coronavírus” ou “pandemia”. 

 

Notícia - Juízes do 

trabalho pedem fim do 

vetos sobre mudanças 

no auxílio 

emergencial, 

disponibilizada em 

21.05.2020 

Juízes do Trabalho pediram ao Congresso Nacional a 

derrubada dos vetos presidenciais que mudaram regras para 

concessão do auxílio emergencial de R$ 600. 

A Lei 13.998/2020 foi publicada na última sexta-feira (15/5) e 

vetou a "ampliação" do benefício para profissionais que não 

estão inscritos no Cadastro Único. O PL 873/2020 

especificava profissões aptas a receber o valor. 

 

Notícia - ,Hospital 

privado não pode ser 

punido por descumprir 

lei estadual ao recusar 

paciente do 

coronavírus 

disponibilizada em 

21.05.2020 

 

O juiz de Direito Gutemberg Cardoso Pereira, da 3ª vara da 

Fazenda Pública de Paraíba, concedeu liminar para que a 

Unimed fique isenta de cumprir lei estadual conhecida como 

“fila zero” em seus hospitais e demais credenciados. 

Notícia - PEC amplia 

mandatos dos atuais 

prefeitos e unifica 

eleições a partir de 

2022, disponibilizada 

em 21.05.2020 

Foi apresentada nesta quarta-feira, 20, no Senado, a PEC 

19/20, que introduz dispositivos ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, a fim de tornar coincidentes os 

mandatos eletivos. Segundo a proposta, o mandato dos 

prefeitos e dos vereadores eleitos em 2016 terá a duração de 

seis anos. 

Assim, a partir de 2022, passariam a ser gerais as eleições 

para presidente, governadores, prefeitos, senadores, 

deputados e vereadores. 

 

Notícia - TJ/GO: 

Academias de 

ginástica são 

autorizadas a 

funcionar com 30% de 

lotação, 

disponibilizada em 

21.05.2020 

O desembargador Gilberto Marques Filho, do Órgão Especial 

do TJ/GO, concedeu liminar para autorizar o funcionamento de 

academias de ginástica. Ao decidir, magistrado pontuou que 

os estabelecimentos devem observar as medidas pertinentes 

de saúde e segurança e funcionamento com até 30% de 

lotação. 

 

Notícia - Creche para 

filhos de 

colaboradores de 

hospital poderá 

O juiz de Direito Alexandre Dartanhan de Mello Guerra, da 

vara da Fazenda Pública de SP, concedeu tutela provisória 

para que um hospital oftalmológico de Sorocaba/SP possa 
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reabrir, disponibilizada 

em 21.05.2020 

reabrir o serviço de creche que mantém para os filhos de seus 

colaboradores. 

 

Notícia - Com base em 

decreto Federal, juiz 

permite abertura de 

salão de beleza em 

Manaus, 

disponibilizada em 

21.05.2020 

 

O juiz de Direito Cezar Luiz Bandeira, da 5ª vara da Fazenda 

Pública de Manaus/AM, concedeu liminar suspendendo os 

efeitos do auto de infração, emitido pela vigilância sanitária 

municipal, e autorizou o funcionamento de um salão de 

beleza. 

Notícia - Alunos de 

medicina impedidos de 

ter aulas práticas 

pagarão 50% da 

mensalidade, 

disponibilizada em 

21.05.2020 

O juiz de Direito Sandro Lucio Barbosa Pitassi, da 37ª vara 

Cível do Rio de Janeiro/RJ, concedeu liminar a universitários 

para reduzir em até 50% o valor das mensalidades de uma 

faculdade de medicina.  Os alunos, que estão nos últimos 

anos do curso, têm a maior parte da carga horária de aulas 

práticas, mas elas estão inviabilizadas por causa da 

pandemia. Assim, já que os alunos não estão tendo essas 

aulas, o magistrado concluir ser razoável a diminuição no valor 

da mensalidade. 

 

 

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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