
 

 

Informativo nº 062 

25 de maio de 2020 

 



 

 

 

SITE / 

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

OAB 

Notícia - OABRJ pede ao 

TRT1 providências para a 

garantia das prerrogativas 

da advocacia nas 

audiências e sessões por 

videoconferência, 

disponibilizada em 

22.05.2020 

Os ofícios, assinados pelo presidente 

da Seccional, Luciano Bandeira, e pelo 

presidente da Comissão de 

Prerrogativas, Marcello Oliveira, foram 

encaminhados à Presidência e à 

Corregedoria Regional do tribunal. 

Neles, a Ordem observa que a adoção 

da videoconferência como meio para 

realização de audiências e julgamentos 

no período da quarentena, 

regulamentada pelo Ato Conjunto no 

06/2020 do TRT1, necessita ser 

equalizada com os procedimentos de 

garantia das prerrogativas profissionais 

presentes nas audiências e julgamentos 

por meio físico. 

IBDFAM 

Notícia - Projeto de Lei 

garante lar temporário 

para vítimas de violência 

doméstica durante a 

pandemia, disponibilizada 

em 25.05.2020 

Tramita no Senado Federal o Projeto de 

Lei 2.029/2020, que garante a oferta, 

pelo governo, de residências 

temporárias para mulheres e filhos em 

situação de violência doméstica durante 

a pandemia causada pelo novo 

coronavírus. 

De acordo com o texto, o governo 

poderá alugar ou reformar imóveis 

próprios ou de terceiros para 

transformá-los em abrigos ou casas de 

acolhimento durante o estado de 

calamidade pública, com dispensa de 

licitação. 

CONJUR 

Notícia - Por 

predominância de 

interesse, CE pode fechar 

salões de beleza, diz Fux, 

disponibilizada em 

25.05.2020 

Em matéria de competência federativa 

concorrente, deve-se respeitar a 

denominada predominância de 

interesse. Por isso, é concedido ao 

governo estadual, por meio de decreto, 

impedir o funcionamento de salões de 

beleza durante a pandemia, ainda que 

haja decreto presidencial incluindo-os 

como serviço essencial. 

Notícia - TJ-SP permite 

retorno ao trabalho 

presencial de servidores 

da educação, 

O desembargador Marrey Uint, da 3ª 

Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, negou um 

pedido do Ministério Público, que 

pretendia suspender o retorno ao 

trabalho presencial de servidores na 
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disponibilizada em 

25.05.2020 

área da educação no município de 

Capivari. 

Migalhas 

Notícia - Gestante poderá 

ter acompanhante no 

parto durante a pandemia, 

disponibilizada em 

23.05.2020 

 

Gestante poderá ter presença do pai de 

seu filho no parto realizado durante a 

pandemia. Hospital teria proibido o 

acompanhante para evitar aglomeração 

de pessoas. Liminar foi deferida pelo 

juiz de Direito Eduardo Villa Coimbra 

Campos, da vara da Fazenda Pública 

de Cascavel/PR. 

UNIÃO 

PORTARIA Nº 12.777, DE 

22 DE MAIO DE 2020, 

publicada em 25.05.20 

 

Estabelece os prazos e as condições 

para o lançamento e cobrança das 

taxas de ocupação e foros de terrenos 

da União, relativo ao ano de 2020. 

ANAMATRA 

Notícia - Anamatra se 

reúne com o deputado 

Orlando Silva, relator da 

MP 936, publicada em 

22.05.20 

A presidente da Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra), Noemia Porto, o vice-

presidente, Luiz Colussi, e a diretora 

Legislativa, Viviane Leite, reuniram-se, 

nesta segunda (25/5), por 

videoconferência, com o deputado 

Orlando Silva (PCdoB/SP), relator da 

Medida Provisória nº 936, que instituiu o 

Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda, tendo em vista 

o cenário da pandemia coronavírus 

(COVID-19). 

Na ocasião, foram discutidos com o 

relator os aspectos que constaram na 

nota técnica parlamentar da Anamatra, 

notadamente no que diz respeito à 

preocupação com a participação dos 

sindicatos nas negociações coletivas. 

Nos termos da referida nota técnica, a 

mediação do diálogo social por 

entidades representativas dos 

trabalhadores é muito importante para 

que se possa evitar abusos que 

eventualmente ocorram na suspensão 

contratual ou na diminuição de jornada 

e de salário. 

Durante a conversa, foram discutidos os 

números divulgados, no sentido de que, 

até o presente momento, oito milhões 

de contratos já foram firmados sob a 

égide da Medida Provisória 936. O 

deputado indicou preocupação do 

Parlamento com a discussão e votação 
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da MP, tendo em vista o seu prazo de 

duração, isso por que, até a data de 

hoje, já transcorreram 45 dias sem que 

o Parlamento dê uma resposta com 

relação à consolidação da referida 

Medida Provisória, a qual já recebeu 

milhares de emendas parlamentares. 

A Anamatra se colocou à disposição 

para continuar dialogando com as 

lideranças parlamentares acerca dos 

aspectos técnicos que envolvam o 

mercado de trabalho e o direito dos 

trabalhadores e das trabalhadoras. 

Clique aqui e confira o inteiro teor da 

nota técnica da Anamatra. 

CSJT/TST 

Notícia - Live: corregedor-

geral falará sobre 

funcionamento da Justiça 

do Trabalho durante o 

isolamento social, 

publicada em 25.05.20 

A live será no dia 27/5, às 16h, no 

YouTube e no Instagram.  

O corregedor-geral da Justiça do 

Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da 

Veiga, participa, nesta quarta-feira (27), 

a partir das 16h, de transmissão ao vivo 

(live) nos canais do TST no YouTube e 

no Instagram. Ele abordará os diversos 

aspectos do funcionamento da Justiça 

do Trabalho durante o isolamento 

social, como os prazos processuais, as 

audiências telepresenciais e as demais 

medidas recomendadas pela 

Corregedoria-Geral aos Tribunais 

Regionais do Trabalho nesse período. 

A Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho tem entre suas atribuições a 

disciplina e a orientação administrativa 

dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Desde o início das medidas de 

prevenção à disseminação da Covid-19, 

em março, o ministro Aloysio tem 

editado recomendações aos TRTs 

visando à garantia da atividade 

jurisdicional e à proteção da saúde de 

partes, advogados, membros do 

Ministério Público do Trabalho, 

servidores, magistrados e 

colaboradores. 

Durante a transmissão o ministro 

abordará os diversos aspectos relativos 

ao tema proposto, como as medidas 

recomendadas pela Corregedoria-Geral 
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para o funcionamento da Justiça do 

Trabalho durante a pandemia, os 

prazos processuais e as audiências e 

as sessões por videoconferência. Como 

nas lives anteriores, parte do tempo 

será dedicado às perguntas enviadas 

pelo público, por meio das redes sociais 

do TST ou do chat do YouTube 

TRT 1ª 

Região 

Notícia -  

TRT/RJ dá início à 

semana regional de 

conciliação nesta 2ª f 

(25/5) com audiências 

telepresenciais, publicada 

em 25.05.20 

O Centro Judiciário de Métodos 

Consensuais de Soluções de Disputas 

da Capital (Cejusc-CAP) do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ) promoveu, na manhã desta 

segunda-feira (25/5), uma série 

de audiências de conciliação 

telepresenciais, por meio da Plataforma 

Emergencial de Videoconferência – 

Webex Meetings, instituída e 

disponibilizada pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ). Realizadas no âmbito 

da semana regional da conciliação 

trabalhista, que acontece de 25 a 29/5, 

elas refletem um esforço do 

Tribunal diante do cancelamento da 6ª 

Semana Nacional da Conciliação 

Trabalhista, adiada por causa 

do coronavírus. 

Ao longo da semana, os Cejuscs de 

primeiro e segundo graus do Regional 

fluminense realizarão 250 audiências 

virtuais para aumentar as possibilidades 

de conciliação em âmbito regional. A 

primeira videoconferência da manhã foi 

da segunda instância, conduzida pelo 

vice-presidente do TRT/RJ e 

coordenador do Cejusc-CAP de 

segundo grau, desembargador Cesar 

Marques Carvalho. A audiência 

celebrou um acordo de R$ 1,15 milhão, 

valor a ser pago em duas parcelas, 

envolvendo um trabalhador e uma 

instituição financeira. 

MPRJ 

Notícia - MPRJ obtém 

assinatura de protocolo de 

atuação interinstitucional 

de órgãos do Estado e do 

Município para maior 

efetividade das medidas 

de distanciamento social, 

publicado 25.05.2020 

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), do Grupo de 

Atuação Especializada em Segurança 

Pública (GAESP/MPRJ) e da 3a 
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Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva da Defesa da Cidadania da 

Capital estabeleceu um acordo junto a 

secretarias de Estado e do Município, 

no qual os órgãos assinaram 

um protocolo de articulação, integração 

e alinhamento de ações para a 

consecução das medidas de restrição 

determinadas durante o estado de 

emergência. Entre os objetivos desta 

atuação integrada está o de alcançar a 

taxa necessária de distanciamento 

social mínimo (acima de 70%), 

indispensável para conter a velocidade 

do contágio e permitir a estruturação 

dos órgãos de saúde. A implementação 

do protocolo é um resultado parcial de 

atendimento às recomendações 

enviadas pela FTCOVID-19/MPRJ aos 

poderes executivos estadual e 

municipal. 

 

O protocolo de ações prevê uma 

atuação integrada e cooperativa entre 

os pactuantes, por meio de um Comitê 

de Integração Interinstitucional, 

regulamentando incumbências para os 

órgãos participantes em suas atuações. 

O MPRJ terá amplo acesso às 

determinações, debates e 

comunicações entre os órgãos. 

Assinam o protocolo as Secretarias de 

Polícia Civil e Militar, o Corpo de 

Bombeiros, a Guarda Municipal, a 

Secretaria de Ordem Pública do 

Município, a Subsecretaria de 

Licenciamento, Fiscalização e Controle 

Urbano da Secretaria Municipal de 

Fazenda. 

... Acesse aqui o Protocolo Operacional. 

Notícia - MPRJ e 

Defensoria Pública do 

Estado ajuízam ação para 

que município do Rio 

divulgue, de forma regular 

e transparente, dados 

sobre a Covid-19 no 

sistema de Saúde, 

publicado 25.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), por meio das 1ª, 2ª, 

3ª, 4ª e 5ª Promotorias de Tutela 

Coletiva da Saúde da Capital, e em 

conjunto com a Defensoria Pública do 

Estado (DPERJ), ajuizou, nesta sexta-

feira (22/05), ação civil pública em face 

do município do Rio de Janeiro, para 

que o mesmo, em respeito à Lei de 

Acesso à Informação e em atenção ao 

Princípio Constitucional de 
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Transparência na Gestão Pública, 

proceda a devida publicidade ao estágio 

de execução do Plano de Contingência 

municipal para o enfrentamento à 

Epidemia da Covid-19, e ainda, à 

situação das unidades de saúde sob a 

gestão municipal neste contexto da 

pandemia. 

Alega o parquet fluminense que o 

município não vem apresentando, de 

forma transparente e atualizada, à 

população e aos órgãos de controle 

integrantes do Sistema de Justiça, 

informações aptas à identificação e 

fiscalização das ações já realizadas, as 

pendentes de execução, ou ainda, 

aquelas destinadas à correção de rumo 

do que inicialmente foi planejado. 

Tampouco, vem prestando informações 

a contento, acerca da situação e das 

várias falhas que vêm sendo noticiadas 

na assistência à saúde da população, 

nas unidades da rede, sejam estas da 

atenção primária, pré-hospitalar, 

hospitalar de emergência ou específicas 

e referenciadas para os casos de Covid-

19. Essa ausência de dados vem 

causando danos irreversíveis à 

população fluminense, já que impede a 

realização da devida fiscalização sobre 

a gestão pública. 

 

Notícia - MPRJ e 

Defensoria interpõem 

recurso para restabelecer 

decisão que havia 

determinado ao Estado e 

município do Rio o 

desbloqueio de todos os 

leitos para Covid-19, 

publicado 25.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), por meio das 1ª, 2ª, 

3ª, 4ª e 5ª Promotorias de Tutela 

Coletiva da Saúde da Capital, e em 

conjunto com a Defensoria Pública do 

Estado (DPERJ), interpôs, na sexta-

feira (22/05), junto à 1ª Vara de 

Fazenda Pública da Capital, agravo de 

instrumento no escopo da ação civil 

pública nº 0092893-07.2020.8.19.0001, 

ajuizada em face do Estado, do 

município do Rio de Janeiro, do Instituto 

de Atenção Básica e Avançada à Saúde 

(IABAS) e da Empresa Pública de 

Saúde do Rio de Janeiro  S/A 

(RioSaúde).  
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A ACP já havia obtido decisão favorável 

no plantão judiciário, que deferiu 

parcialmente os pedidos feitos para que 

os réus colocassem em operação, em 

dez dias, todos os leitos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave dos hospitais 

de campanha do Riocentro e do 

Maracanã, estruturando-os com todos 

os recursos materiais e humanos, e 

também colocando em funcionamento 

os leitos ociosos, livres, bloqueados e 

impedidos na rede estadual ou 

municipal na cidade, entre outras 

medidas. O agravo de instrumento 

agora apresentado busca a reforma de 

decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública 

que revogou a referida decisão liminar, 

por entender ser o Juízo incompetente 

para julgar a causa em razão de 

suposta conexão com a ACP nº 

0081477-42.2020.8.19.0001, em 

tramitação no Juízo da 14ª Vara Cível. 

 

 

STF 

Notícia - Mais uma ação 

contesta lei estadual que 

proíbe corte de energia 

durante pandemia, 

disponibilizada em 

25.05.2020 

A Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abrande) ajuizou no Supremo Tribunal 

Federal (STF) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6432, contra 

dispositivos da Lei estadual 1.389/2020 

de Roraima, que proíbe o corte de 

energia elétrica em residências por 

inadimplência enquanto perdurar o 

estado de emergência no estado, 

devido à pandemia da Covid-19. A 

relatora da ação é a ministra Carmen 

Lúcia. A norma suspende ainda a 

incidência de multas e juros por atraso 

de pagamento da fatura durante o 

período. Determina também que as 

concessionárias, antes de interromper o 

serviço em razão da inadimplência 

anterior a março de 2020, deverão 

possibilitar o parcelamento do débito 

das faturas referentes ao período de 

contingência. 
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Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

DECRETO RIO Nº 47461 

DE 25 DE MAIO DE 2020, 

publicado no D.O Edição 

Especial em 25.05.2020 

 

Dispõe sobre o funcionamento de 

templos religiosos de qualquer 

natureza, durante a pandemia 

decorrente do novo coronavírus - 

COVID - 19, e dá outras providências. 

 

DECRETO RIO Nº 47462 

DE 25 DE MAIO DE 2020, 

publicado no D.O Edição 

Especial em 25.05.2020 

Dispõe sobre medidas de 

enfrentamento a crise financeira 

decorrente da pandemia do COVID-19, 

e dá outras providências. 

 

 

 

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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