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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

UNIÃO 

PORTARIA Nº 936, DE 

29 DE MAIO DE 2020, 

publicada em 29.05.2020 

Altera a Portaria RFB nº 543, de 20 de março de 

2020, que suspende prazos para prática de atos 

processuais e os procedimentos administrativos 

que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de 

proteção para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19) 
 

TST 

Notícia - Novo ato altera 

regras sobre seguro 

garantia judicial, 

publicada em 29/05/2020 

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra 

Maria Cristina Peduzzi, e o corregedor-geral da 

Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da 

Veiga, assinaram nesta sexta-feira (29) o Ato 

Conjunto TST.CSJT.CGJT 1/2020, que trata do uso 

do seguro garantia judicial em substituição ao 

depósito recursal e para garantia de execução 

trabalhista. O novo ato altera as regras anteriores 

(Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT 1/2019) do TST 

sobre a matéria, em razão de entendimento firmado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

O seguro garantia judicial visa assegurar o 

pagamento de débitos reconhecidos em decisões 

proferidas por órgãos da Justiça do Trabalho. A 

partir da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), 

apólices de seguro e de cartas de fiança bancária 

passaram a ser aceitas em substituição ao depósito 

recursal e para garantia de execução trabalhista. 

 

TRT 1ª 

Região 

Notícia - Audiências 

telepresenciais: uma 

nova realidade também 

para o dia a dia dos 

servidores, publicada em 

01.06.2020 

 

Depois que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região (TRT/RJ), por meio do Ato Conjunto nº 

6/2020 (link para outro sítio), regulamentou as 

audiências e sessões de julgamento telepresenciais 

na primeira e segunda instância em decorrência da 

pandemia do novo 

coronavírus, servidores, magistrados, advogados e 

partes viram suas rotinas se transformarem mais 

uma vez. 

Nas varas do trabalho, muitos servidores 

assumiram um papel atípico de convencimento e 

tranquilização dos advogados que estavam 

inseguros com a nova realidade. De acordo com a 

diretora da 28ª Vara do Trabalho (VT) do Rio de 

Janeiro, Rosa Cristina de Campos Maia, 

ultimamente ela tem vivido essa situação com 

frequência. “Além de ser uma situação nova, o que 

geralmente já gera dúvidas e receios, há o fator 

agravante da pandemia, que torna tudo mais 

complicado”, explica. 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/PRT936-2020?OpenDocument
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MPT 

Notícia – MPT, MPF e 

CAIXA assinam protocolo 

de intenções para boas 

práticas de prevenção do 

contágio durante a 

pandemia 

publicada em 30.05.2020 

 O Ministério Público do Trabalho (MPT), o 

Ministério Público Federal (MPF) e a Caixa 

Econômica Federal (CEF) celebraram protocolo de 

intenções para a adoção de medidas que ampliam 

a prevenção de contaminação pelo coronavírus no 

acesso da população aos serviços bancários da 

instituição. O documento leva em conta 

especialmente o pagamento do auxílio emergencial, 

em razão da pandemia de Covid-19, e outros 

benefícios, como o Bolsa Família, que têm levado 

milhares de brasileiros a enfrentar filas gigantescas 

nas agências. O documento foi assinado nesta 

quinta-feira (28). Além da proteção da saúde dos 

bancários, o documento também estabelece 

medidas voltadas aos que têm que ir às agências 

em busca do benefício. O protocolo reforça a 

importância de medidas que já estão sendo 

adotadas e enumera outras que têm como objetivo 

reduzir as filas ou organizar, para evitar o contágio. 

Veja aqui a íntegra do Protocolo de Intenções 

 

MPRJ 

Notícia - MPRJ obtém 

decisão que derruba 

decreto municipal que 

permitia realização de 

atividades religiosas 

presenciais no Rio, 

publicada em 30.05.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva da Capital e da Força Tarefa de 

Atuação Integrada na Fiscalização das Ações 

Estaduais e Municipais de Enfrentamento à Covid-

19/MPRJ (FTCOVID/MPRJ), obteve na Justiça, 

nesta sexta-feira (29/05), decisão favorável à ação 

civil pública com pedido de tutela de urgência 

ajuizada no dia anterior (28/05), contra o município 

do Rio para suspender os efeitos do decreto que 

readmite a realização de atividades religiosas 

presenciais na cidade. Em sua decisão, o juiz 

Bruno Bodart suspendeu a eficácia do decreto 

municipal 47.461/2020, que se contrapôs às 

medidas restritivas sanitárias estabelecidas em 

âmbito estadual ao garantir o funcionamento de 

tempos religiosos para a realização de cultos. 

Dessa forma, o magistrado determinou ao 

município do Rio que apresente, em dez dias, 

análise de impacto regulatório sobre as medidas 

adotadas em âmbito municipal para o 

enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente da Covid-19, 

nos termos da Lei Federal nº 13.979/202. 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mpt-mpf-e-caixa-assinam-protocolo-de-intencoes-para-boas-praticas-de-prevencao-do-contagio-durante-a-pandemia
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http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/86123
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TJRJ 

Notícia - TJRJ produz 

mais de 80.000 

sentenças em uma 

semana, disponibilizada 

em 01.06.2020 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

produziu um número recorde de sentenças, em 

uma semana, na primeira instância, com um total 

de 83.181, desde o início da adoção das medidas 

de prevenção ao novo coronavírus pelo Poder 

Judiciário fluminense, a contar de 16 de março.  

De 25 (segunda-feira) a 31 de maio de 2020 

(domingo), foram produzidas 88.141 sentenças 

(83.181 no primeiro grau e 4.960 no segundo grau),  

39.674 decisões (38.282 no primeiro grau e 1.392 

no segundo grau), 108.558 despachos  (101.800 no 

primeiro grau e 6.758 no segundo grau) e 

1.255.459 atos cumpridos por servidores 

(1.185.328  no primeiro grau e 70.131 no segundo 

grau). 

 

Notícia - Justiça proíbe 

reabertura de comércio e 

praias de Búzios até 

prefeitura comprovar 

segurança em 

relaxamento de 

quarentena, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

 

A 2ª Vara Cível da Comarca de Búzios, na Região 

dos Lagos, suspendeu os decretos municipais que 

autorizavam o retorno regular do comércio, a 

realização de cultos religiosos e o acesso às praias, 

até que a prefeitura apresente laudos técnicos que 

comprovem que as iniciativas de relaxamento da 

quarentena não coloquem em risco a saúde 

pública. A decisão é do juiz Raphael de Queiroz 

Campos, que também determinou que a prefeitura 

adote uma série de medidas de combate e 

prevenção à pandemia do novo coronavírus. 

 

Notícia - Provimento que 

regulamenta o 

funcionamento das 

unidades judiciais 

durante a pandemia é 

prorrogado até 14 de 

junho, disponibilizada em 

01.06.2020 

 

O Provimento CGJ 43/2020, assinado pelo 

Corregedor-Geral, desembargador Bernardo 

Garcez, prorroga, até 14 de junho, o Provimento 

CGJ 38, que regulamenta o funcionamento das 

unidades judiciais da 1ª Instância durante a 

pandemia do novo Coronavírus. 

O Provimento CGJ 43/2020 será divulgado no 

Diário da Justiça Eletrônico em 1º de junho e 

publicado em 2 de junho. 

Notícia - Provimento 42 

regulamenta 

funcionamento dos 

Serviços Extrajudiciais 

até 14 de junho, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

 

O Provimento CGJ 42/2020, editado pelo 

Corregedor Geral, desembargador Bernardo 

Garcez, altera o Provimento 31/2020 e regulamenta 

o funcionamento dos cartórios extrajudiciais entre 1 

e 14 de junho, em razão da pandemia do novo 

coronavírus. 

Nas localidades em que tenha sido decretada 

restrição de atividades, o atendimento aos usuários 

será preferencialmente por regime de plantão 

remoto, com a utilização de meios como telefones 

fixo e celular, aplicativos de envio de mensagens 

instantâneas e/ou de videoconferência, e-mail e 

ferramenta de agendamento disponível na Central 

de Serviços Eletrônicos Compartilhados. 
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OAB 

Notícia - Saiba como usar 

as estruturas da OABRJ 

a partir desta segunda-

feira, dia 1º, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

A OABRJ reabrirá parcialmente suas estruturas a 

partir desta segunda-feira, dia 1º, para apoiar a 

advocacia na retomada dos prazos processuais 

eletrônicos do TJ, TRT1 e TRF2. A fluência dos 

processos físicos continua suspensa. 

Para garantir a segurança daqueles que 

considerarem absolutamente necessário usar as 

dependências da Ordem, foram adotados 

protocolos rígidos, que ditarão o funcionamento da 

sede da OABRJ (Avenida Marechal Câmara, 150), 

da Casa das Prerrogativas Celso Fontenelle (Rua 

da Assembleia, 10) e da Casa do Advogado Paulo 

Saboya (Rua Gomes Freire, 474). Como os fóruns 

continuarão fechados até, assim também ficarão as 

salas que a Ordem mantém nas unidades do Poder 

Judiciário. 

 

CONJUR 

Notícia - STJ prorroga 

sessões por 

videoconferência até o 

final do semestre 

judiciário, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

 

O Superior Tribunal de Justiça terá sessões de 

julgamento por videoconferência até 1º de 

julho. A medida, adotada em razão da 

epidemia do coronavírus, consta da Instrução 

Normativa STJ/GP 9, publicada nesta 

segunda-feira (1/6). 

Notícia - Decisões da 

2ª instância reduzem 

aluguéis de empresas 

em até 50% durante 

60 dias, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

A crise econômica causada pela Covid-19 tem 

levado empresas a buscar na Justiça a 

suspensão ou diminuição dos valores de 

aluguéis. A situação delicada, decorrente da 

inadimplência e das dificuldades das empresas 

em cumprirem suas obrigações, se deve, em 

grande parte, às medidas adotadas para 

conter o avanço do novo coronavírus — entre 

elas, o fechamento de comércios e serviços 

não essenciais por decretos de governadores 

e prefeitos. É inegável o impacto da epidemia 

nas receitas de empresas, empresários e de 

empregados. 

 

Migalhas Notícia - Justiça de SP 

autoriza suspensão de 

Associações comerciais de Dracena e 

Presidente Prudente, no interior de SP, 

https://www.oabrj.org.br/noticias/saiba-usar-as-estruturas-oabrj-partir-desta-segunda-feira-dia-1o
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https://www.migalhas.com.br/quentes/328064/justica-de-sp-autoriza-suspensao-de-protestos-de-empresas-em-razao-da-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/328064/justica-de-sp-autoriza-suspensao-de-protestos-de-empresas-em-razao-da-pandemia


 

 

protestos de empresas 

em razão da 

pandemia, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

 

conseguem suspender registro de protestos e 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito de 

empresas por 60 e 90 dias devido à pandemia. 

Para os magistrados, a suspensão é 

necessária para que as empresas tenham 

acesso às linhas de crédito de bancos. 

Notícia - Pandemia: 

Ministério da 

Economia esclarece 

rescisão contratual de 

trabalho por fato do 

príncipe e força maior, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

O ministério da Economia elaborou uma nota 

informativa para esclarecer entendimento 

sobre alegação de “fato do príncipe” ou de 

“força maior como motivo” para rescindir 

contratos de trabalho. O texto serve de 

orientação para os auditores-Fiscais do 

Trabalho do RJ na condução de seus 

procedimentos fiscais durante a crise da covid-

19. 

Segundo o documento, muitos empregadores 

têm usado a rescisão contratual pelo “fato do 

príncipe” e por “força maior” para rescindir 

contratos de trabalho e não pagar as verbas 

rescisórias devidas. No caso das alegações de 

factum principis, a situação é ainda mais 

grave, pois há casos de empregadores que 

sequer quitam o saldo de salário devido pelo 

trabalho já prestado pelo obreiro no mês da 

rescisão, sustentando que o pagamento de 

todas as verbas rescisórias, salariais ou 

indenizatórias, ficará a cargo do governo 

responsável. 

Notícia - Suplente de 

vereador poderá 

receber auxílio 

emergencial, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

O juiz do Trabalho Gilberto Augusto Leitão 

Martins, da 22ª vara do Trabalho de 

Brasília/DF, deferiu tutela de urgência 

antecipada para garantir a um trabalhador que 

teve o contrato de trabalho suspenso o direito 

de receber o benefício emergencial previsto na 

MP 936/20. 

O ministério da Economia negou o pagamento 

porque o trabalhador teria um mandato eletivo, 

mas segundo prova nos autos, o trabalhador é 

apenas suplente de vereador em um município 

paulista, o que não lhe garante a percepção de 

subsídios. 

 

Notícia - Escritório 

passa a inserir QrCode 

em peças com vídeo e 

logo "Podemos 

despachar?", 

Com a crise da covid-19, não tem sido mais 

possível despachar com juízes, 

desembargadores e demais julgadores. 

Pensando em uma solução viável para nova 

realidade, o escritório de advocacia Ratc & 

Gueogjian criou o QrCode para as peças dos 
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disponibilizada em 

01.06.2020 

processos com vídeo profissional e o logo 

"Podemos despachar?". 

Uma vez lido o QrCode com a aproximação da 

câmera do celular, o julgador terá o contato 

virtual com detalhes do processo como se na 

presença dele o advogado estivesse. 

De acordo com o escritório, essa medida 

restabelece a equidade das partes no 

processo e faz com que haja o atendimento 

aos princípios da ampla defesa e contraditório 

- sem ofensa a qualquer análise detalhada 

sobremaneira dos fatos para esclarecimentos 

dos julgadores. 

 

Notícia - Cinema não 

terá corte de energia 

por falta de 

pagamento, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

O juiz de Direito Rilton Jose Domingues, da 2ª 

vara Cível de Limeira/SP, concedeu liminar 

para que uma concessionária mantenha o 

fornecimento de energia a empresa de 

cinemas, sem que o atraso no pagamento das 

contas gere corte ou protesto do débito. A 

decisão é válida durante o período em que o 

estabelecimento estiver fechado em 

cumprimento às determinações motivadas pelo 

combate da covid-19. 

 

STJ 

Notícia - Para o 

presidente do STJ, 

“princípio da Covid-19” 

não pode levar à 

interferência excessiva 

nos contratos, 

disponibilizada em 

01.06.2020 

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

ministro João Otávio de Noronha, afirmou em 

debate virtual que o juiz tem espaço para criar 

soluções destinadas a conciliar interesses sob os 

efeitos econômicos da pandemia do novo 

coronavírus, mas um suposto "princípio da Covid-

19" não pode se transformar em pretexto para 

interferência nas relações contratuais. Para o 

ministro, os conflitos econômicos decorrentes da 

crise sanitária podem ser resolvidos com 

repactuação de acordos, porém os juízes não 

devem atender automaticamente aos pedidos de 

empresas sem demonstração real de desequilíbrio 

financeiro. 

 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

Notícia - Prefeitura 

anuncia abertura gradual 

das atividades 

econômicas, publicada 

no D.O em 01.06.2020 

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 

anunciou nesta segunda-feira (01/06) a retomada 

gradual e responsável das atividades econômicas 

na cidade a partir desta terça-feira (02/06). Com 

total preocupação em preservar vidas, todas as seis 
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fases do processo serão acompanhadas por um 

Comitê Permanente de Gestão e Execução do 

Plano de Retorno, que atuará com muito diálogo e 

transparência. A decisão pela adoção desse 

planejamento foi unânime por parte do comitê 

médico-científico que assessora a Prefeitura. 

 

 

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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