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Notícia – Justiça do Trabalho 

vai estudar viabilidade do 

retorno de parte da atividade 

presencial, publicada em 

04.06.20 

 A presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) e do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (CSJT), ministra Maria Cristina 

Peduzzi, encaminhou, nesta quarta-feira (3), 

ofício circular aos presidentes dos Tribunais 

Regionais do Trabalho (TRTs) esclarecendo 

sobre a aplicabilidade dos termos da Resolução 

322/2020 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) no âmbito da Justiça do Trabalho. A 

norma estabelece medidas e parâmetros para a 

retomada gradual dos serviços presenciais em 

todo o Poder Judiciário a partir de 15 de junho, 

observadas a medidas de prevenção de 

contágio pelo novo coronavírus. 

O ofício circular da Presidência do CSJT 

ressalta que as disposições que suspendem a 

prestação de serviços presenciais na Justiça do 

Trabalho continuam em vigor e produzindo 

efeitos por prazo indeterminado. Ressalta, 

ainda, que estão sendo realizados estudos 

técnicos envolvendo os diversos aspectos 

elencados na resolução do CNJ, incluindo o uso 

de equipamentos de proteção, planos de 

limpeza e desinfecção e impactos 

administrativos e orçamentários das medidas 

correspondentes. 

A ministra reforçou que as diretrizes futuras 

serão definidas após estudo e pesquisa, 

considerando a manifestação de todas as partes 

envolvidas. 

 

STF 

Notícia - Lei do Pará sobre 

desconto em mensalidades 

escolares durante pandemia 

é questionada, 

disponibilizada em 

04.06.2020 

A Confederação Nacional dos Estabelecimentos 

de Ensino (Confenen) ajuizou no Supremo 

Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6445, contra a Lei 

estadual 9.065/2020 do Pará, que estabelece o 

desconto obrigatório de no mínimo 30% das 

mensalidades escolares na rede privada de 

ensino durante a pandemia da Covid-19. O 

relator da ação é o ministro Marco Aurélio. A 

entidade, que já contestou leis semelhantes do 

Ceará e do Maranhão, alega que a norma viola 

a competência privativa da União para legislar 

sobre Direito Civil, pois o pagamento da 

mensalidade é uma relação contratual entre as 

partes. Aponta que a lei contraria os princípios 

da livre iniciativa e da autonomia universitária, 

pois afeta também as faculdades particulares. 
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STJ 

Notícia - Corte Especial 

define que processo com 

julgamento iniciado não será 

retirado da sessão por 

videoconferência, 

disponibilizada em 

04.06.2020 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), nesta quarta-feira (3), ao julgar questão 

de ordem suscitada pelo ministro Benedito 

Gonçalves no EREsp 1.162.117, definiu que só 

serão retirados da sessão por videoconferência 

para aguardar o retorno das sessões 

presenciais – caso solicitado por uma das partes 

– os processos cujo julgamento ainda não tiver 

começado. No caso analisado pela Corte, uma 

das partes apresentou petição manifestando 

oposição à continuidade do julgamento por 

videoconferência, como previsto no artigo 1º, 

parágrafo 3º, da Resolução 9/2020. Já a outra 

se manifestou pelo prosseguimento do 

julgamento, por entender que não havia 

justificativa razoável para o destaque. 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

DECRETO RIO Nº 47488 DE 

2 DE JUNHO DE 2020, 

publicado no D.O em 

04.06.2020 

ONDE SE LÊ: 

“Art. 23. ..... estabelecidas no inciso V, do Art. 

1º, do Decreto Rio nº 47.424, de 11 de maio de 

2020.......” 

LEIA-SE: 

“Art. 23. ..... estabelecidas nos incisos IV e V, do 

Art. 1º, do Decreto Rio nº 47.424, de 11 de maio 

de 2020.......” 

DECRETO RIO Nº 47489 DE 

2 DE JUNHO DE 2020, 

publicado no D.O em 

04.06.2020 

Altera o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março 

de 2020, que determina a adoção de medidas 

adicionais, pelo Município, para enfrentamento 

da pandemia do novo Coronavírus-COVID-19, e 

dá outras providências. 
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RESOLUÇÃO SMS N° 4424 

DE 03 DE JUNHO DE 2020, 

publicado no D.O em 

04.06.2020 

Estabelece medidas de prevenção específicas 

para o funcionamento dos estabelecimentos e 

atividades que menciona e medidas necessárias 

à obtenção, utilização e suspensão de uso do 

Selo de Conformidade com as Medidas 

Preventivas da 

Covid-19 

ERJ 

Lei Estadual 8.859 de 

03.06.2020, publicada em 

04.06.2020 

Torna obrigatório, no âmbito do Estado do Rio 

de Janeiro, 

enquanto vigorar o Estado de Calamidade 

Pública em virtude da pandemia do novo 

Coronavírus, o uso de máscara de proteção 

respiratória, seja ela descartável ou reutilizável, 

em qualquer ambiente público, assim como em 

ambientes privados de acesso coletivo. 

 

Lei Estadual 8.864 de 

03.06.2020, publicada em 

04.06.2020 

 

Dispõe sobre a redução proporcional das 

mensalidades escolares em estabelecimentos 

de ensino da rede particular, durante a vigência 

do estado de calamidade pública.  

 

Lei Estadual 8.865 de 

03.06.2020, publicada em 

04.06.2020 

 

Altera a Lei Estadual nº 5.260/2008 para 

estender o adicional de 100% na pensão por 

morte de servidores estatutários da segurança 

pública, saúde e assistência social que tenham 

falecido em decorrência da covid-19 durante a 

função. 
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Migalhas 

Notícia - TRF-3 suspende 

prazos de processos físicos 

até 30 de junho, 

disponibilizada em 

04.06.2020 

 

O TRF da 3ª região divulgou nova portaria com 

medidas de enfrentamento à pandemia da 

covid-19 na Justiça Federal em SP e MS. A 

portaria conjunta PRES/CORE 8/20, editada 

pelo presidente do TRF-3, desembargador 

Federal Mairan Maia, e pela corregedora 

regional da Justiça Federal da 3ª região, 

desembargadora Federal Marisa Santos, 

prorroga para o dia 30 de junho os prazos de 

vigência das portarias conjuntas PRES/CORE 

1/20, 2/20, 3/20, 5/20, 6/20 e 7/20. 

 

Notícia - OAB/SP apresenta 

diretrizes para reabertura 

pública de escritórios de 

advocacia no município de 

São Paulo, disponibilizada 

em 04.06.2020 

 

A OAB/SP e as treze subseções existentes no 

âmbito do município de São Paulo 

apresentaram ao município uma proposta para a 

reabertura pública dos escritórios de advocacia. 

As recomendações da Ordem englobam 

medidas que seguem as determinações dos 

órgãos oficiais e da OMS - Organização Mundial 

de Saúde, como distanciamento social, higiene 

pessoal, manutenção de ambientes, 

comunicação, monitoramento e regras para uso 

de salas de reuniões. 

Acesse a íntegra aqui. 

 

 

Notícia - Justiça nega pedido 

de lockdown no RN por ser 

competência do Poder 

Executivo, disponibilizada 

em 04.06.2020 

 

O juiz de Direito Francisco Seráphico Da 

Nóbrega Coutinho, da 6ª vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Natal/RN, indeferiu o 

pedido de tutela de urgência, formulado em 

ACP, pela Associação de Juristas Potiguares 

pela Democracia e Cidadania, pedindo 

decretação imediata do lockdown no Estado do 

Rio Grande do Norte e Municípios de Natal, 

Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Macaíba e Extremoz. 

Na ação, a Associação alego, em suma, a 

necessidade de medidas mais rigorosas e 

urgentes no âmbito do Estado para conter a 

proliferação do novo coronavírus. Aduziu que o 

Comitê de Cientistas do Consórcio Nordeste 

sugere a implantação do lockdown nas cidades 

do Natal e Mossoró, devido ao avanço do 

contágio  do coronavírus nas regiões, mas os 

gestores não adotaram tal recomendação. 
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CONJUR 

Notícia - ,Hospital deve 

permitir acompanhante em 

todos os partos durante 

epidemia disponibilizada em 

04.06.2020 

A Lei 13.079/20, em seu artigo 3º, § 2º, inciso 

III, dispõe que a disciplina para os cuidados com 

a Covid-19 não deve se afastar dos postulados 

da dignidade da pessoa humana. Com esse 

entendimento, o juiz Bruno Machado Miano, da 

Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes 

(SP), obrigou a Santa Casa de Misericórdia a 

garantir a todas as gestantes o direito a um 

acompanhante antes, durante e depois do parto. 

 

 

 

 

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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