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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

UNIÃO 

PORTARIA Nº 572, DE 1º 

DE JULHO DE 2020, 

publicada 02.07.2020 

Institui o Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades 

nas Instituições Federais de Ensino e dá outras providências. 

 

“Parágrafo único. O Protocolo de Biossegurança de que trata o 

caput será disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da 

Educação (http://portal.mec.gov.br/coronavirus) e poderá, no que 

couber, ser utilizado pelos demais sistemas de ensino”. 

ANAMATRA 

Plantão Judiciário: 

Anamatra encaminha 

manifestação ao CNJ para 

uniformizar procedimentos 

em todo o Poder Judiciário, 

disponibilizada em 

02.07.2020 

Associação apresenta propostas de alteração da Resolução 
71/2009 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra) encaminhou, nesta quinta (2/7), ao Conselho Nacional 
de Justiça do Trabalho (CNJ), manifestação sobre os plantões 
judiciários no primeiro e segundo graus de jurisdição. 

No pedido, feito nos autos Procedimento de Competência de 
Comissão 0001553-34.2008.2.00.0000, sob a relatoria do 
conselheiro Emmanoel Pereira, a Associação ressalta a 
importância de se estabelecer, de forma clara e objetiva, os 
critérios que devem ser adotados pelos Tribunais para os plantões 
judiciários, como também a unidade de tratamento conferida a toda 
a Magistratura; para se evitar distorções que ocorrem, quando se 
analisam, por exemplo, os regimentos internos dos Tribunais. 

Nessa linha, a Associação defendeu a alteração de dispositivos da 
Resolução 71/2009, ato normativo que dispõe sobre regime de 
plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição. Entre 
as sugestões apresentadas estão a autorização para atendimento 
no plantão na modalidade telepresencial e a sua manutenção após 
a pandemia, bem como a regulamentação da contraprestação 
concedida aos juízes e desembargadores em plantão, de maneira 
uniforme para toda a Magistratura. 

Clique aqui e confira a íntegra da manifestação da Anamatra. 

TST  

Vice-Presidência do TST 

homologa acordo da Azul 

com garantia de emprego, 

de 18 meses, para o 

pessoal de bordo, 

disponibilizada em 

02.07.2020 

 

O Vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, 
homologou, na manhã desta quarta-feira (1º/7), o acordo coletivo 
firmado entre a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e o Sindicato 
Nacional dos Aeronautas – SNA. O documento, que tem validade 
de 18 meses, contempla, como garantia principal a comandantes, 
copilotos e comissários, a vedação de dispensa sem justa causa 
entre julho de 2020 e dezembro de 2021.  

Audiências virtuais 

O acordo foi homologado após diversas rodadas de negociação 
conduzidas pelo ministro Vieira de Mello Filho na sala de reuniões 
virtuais da Vice-Presidência do TST. A mediação ocorreu no âmbito 
do procedimento de mediação e conciliação pré-processual, 
solicitado pelas partes. Posteriormente, o processo foi transformado 
em dissídio coletivo para o acordo ser homologado.  

Durante as audiências virtuais, o ministro destacou o 
desprendimento de ambas as partes, na busca de “uma solução 
rápida e eficaz diante da necessidade urgente de se preservar os 
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postos de trabalho e de dar fôlego para a empresa continuar suas 
atividades”. O ministro ressaltou, ainda, o empenho da Azul e do 
sindicato em buscar o entendimento, “por meio de várias reuniões, 
encontros e assembleias entre os trabalhadores, o sindicato e a 
empresa, mesmo diante de todas as dificuldades impostas pela 
pandemia”, acrescentou. 

 

TST encerra semestre com 

aumento no número de 

processos julgados, 

disponibilizada em 

1º.07.2020 

O Tribunal Superior do Trabalho encerrou, nesta quarta-feira (1º/7), 
as atividades forenses do primeiro semestre de 2020, com a 
realização de sessão do Órgão Especial. Para a presidente do TST, 
ministra Maria Cristina Peduzzi, “os dados sobre a movimentação 
processual são alentadores”. Ela destacou acréscimo de 15% no 
número de processos recebidos e de 2% na quantidade de 
processos julgados em comparação ao mesmo período de 2019.  

“Vivemos, nesse primeiro semestre, um momento atípico que 
alcançou também nossas atividades”, afirmou, ressaltando que a 
produção do Tribunal “esteve intacta, mesmo neste período de 
maiores dificuldades”. A declaração teve como base dados 
estatísticos que indicam o recebimento pelo TST de 198.252 
processos este ano, em comparação aos 171.883 do mesmo 
período de 2019. Em relação aos processos julgados, foram 
162.409 no primeiro semestre de 2020, enquanto 158.855 foram 
julgados na mesma época em 2019. 

... 

Horário de atendimento no recesso  

Encerrado o semestre, tem início o recesso forense de 2 a 31 de 
julho de 2020, quando o horário de atendimento ao público externo 
no TST será das 13h às 19h. Os servidores do Tribunal, neste 
período, observarão o expediente regular, em regime remoto. 

 

CNMP 

Publicada a primeira 

edição do Boletim 

Normativo do CNMP, 

publicada em 02.07.2020 

Foi publicada nesta quinta-feira, 2 de julho, a primeira edição 

do Boletim Normativo do CNMP. Idealizada pela Comissão de 

Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CALJ), a publicação destaca as 

resoluções, recomendações, emendas regimentais, enunciados, 

súmulas e notas técnicas, entre outros atos normativos expedidos 

pelo CNMP a cada semestre. 

Nesta primeira edição constam, por exemplo, informações sobre a 

Resolução CNMP nº 212/2020, que aprovou e instituiu o Regimento 

Interno da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, e a Resolução 

CNMP nº 214/2020, que estabelece, no âmbito do Ministério 

Público, medidas para retomada dos serviços presenciais, 

observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio 

pelo novo coronavírus (Covid-19), e dá outras providências. Caso o 

leitor deseje conferir, na íntegra, o texto normativo, basta clicar no 

número, que será redirecionado para o link da norma.  

De acordo com o presidente da CALJ, conselheiro Luiz Fernando 

Bandeira de Mello, “pretende-se, com este informativo, conferir uma 

visão qualificada sobre a produção de normas regulamentares do 

Conselho Nacional que tenham impacto na atuação do Ministério 

Público brasileiro. Em razão disso, não foram incluídas as portarias 
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que, por sua natureza, destinam-se a regular matérias de interesse 

interno”.  

O Boletim Normativo do CNMP, publicado no fim de cada semestre, 

é enviado, automaticamente, por e-mail, àqueles que se 

cadastrarem no sistema push. Além disso, fica disponível na página 

da CALJ, no portal do CNMP.  

Cadastre-se aqui para receber o boletim. 

 

MPT 

STF decide que liminar que 

suspende ações sobre 

correção monetária de 

dívidas trabalhistas não 

impede andamento de 

processos, disponibilizada 

02/07/2020 

Em decisão divulgada nesta quarta-feira (1º) pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), o ministro da Corte Gilmar Mendes esclareceu que a 

liminar que suspendeu todos os processos que discutem a correção 

monetária de dívidas trabalhistas não impede o andamento de 

processos judiciais. A decisão é resultante de recurso apresentado 

pela Procuradoria-Geral da República (PGR) com base em 

subsídios fornecidos pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). 

No último sábado (27), o ministro Gilmar Mendes suspendeu o 

julgamento de todas as ações da Justiça do Trabalho relativas à 

aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção 

monetária a ser adotado em débitos trabalhistas. A liminar decorre 

da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 58, que cobrou a 

correção das dívidas trabalhistas pela TR. 

A decisão destaca que a reforma trabalhista de 2017 introduziu na 

CLT os artigos 879, §7º e 899, §4º, que determinam a utilização da 

TR como índice de correção de débitos trabalhistas. Os novos 

artigos resultaram na perda da eficácia de uma decisão de 2015 do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), que definiu o Índice Nacional 

de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de 

atualização de créditos trabalhistas. De acordo com Gilmar 

Mendes, mesmo após a reforma trabalhista, os Tribunais do 

Trabalho persistiram na tese de inconstitucionalidade da aplicação 

da TR. 

Após a decisão do último sábado, o procurador-geral do MPT, 

Alberto Balazeiro, promoveu articulação institucional com o 

procurador-geral da República, Augusto Aras, para buscar formas 

de reduzir os impactos da decisão em processos da Justiça do 

Trabalho. Com base em subsídios técnicos fornecidos por 

Balazeiro, Augusto Aras apresentou recurso ao STF nesta semana, 

que resultou na extensão da decisão de sábado, dessa forma 

beneficiando a Justiça do Trabalho. 

Ao analisar o recurso, o ministro do STF explicou que a suspensão 

nacional determinada no sábado “não impede o regular andamento 

de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, 

adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à 

parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa 

pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. O 

ministro do STF também afirmou que a “controvérsia sobre 

eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a 

aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá 

aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de 

mérito desta ADC”. 

Clique aqui para ler a decisão. 
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MPRJ 

MPRJ recomenda que 

Município do Rio apresente 

plano antes de retomar 

atividades presenciais nas 

creches e escolas 

municipais e privadas, 

disponibilizada em 

02/07/2020 

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

da 1ª e 3ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 

Educação da Capital, expediu recomendação conjunta para que o 

Município do Rio apresente, no prazo de 15 dias, plano de ação 

para retomada das atividades presenciais nas creches e escolas 

municipais e privadas, com estruturação do calendário escolar para 

o ano letivo de 2020.  Embora solicite informações sobre o plano de 

retorno às aulas presenciais, o MPRJ reitera, com base 

em documento elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz, que sejam 

mantidas as medidas restritivas de isolamento na rede municipal de 

ensino, abstendo-se o município de promover ou autorizar a 

reabertura das creches e escolas municipais e privadas. 

ERJ 

Resolução SES 2052 de 

24.06.2020, publicada em 

02.07.2020 

Dispõe sobre o reinício de consultas ambulatoriais, exames e 
procedimentos cirúrgicos eletivos no Estado do Rio de Janeiro.  

IBDFAM 

Por problemas respiratórios 

de mãe e filho, convívio 

paterno é suspenso 

enquanto durar a 

pandemia, disponibilizada 

em 02.07.2020 

Representando o filho de 8 anos, uma mulher ajuizou ação para 
suspensão temporária de visitas paternas enquanto perdurar a 
pandemia do Coronavírus. A alegação foi de que mãe e filho são 
portadores de problemas respiratórios graves e outras 
enfermidades que os colocam no grupo de risco. 
Além de problemas respiratórios, a mãe sofre de hipertensão 
arterial sistêmica e insuficiência renal crônica. O filho, por sua vez, é 
asmático. As medidas de isolamento social, recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS, são ainda mais severas a 
essas pessoas, que têm mais chances de desenvolver 
complicações caso contraiam a Covid-19. 
A mãe relatou, contudo, que o pai de seu filho vem desprezando as 
orientações das autoridades sanitárias, submetendo o filho a 
contatos com diversas pessoas, colocando-o em risco. No convívio 
com o menino, o pai tem feito e recebido visitas, ido a festas de 
aniversários, entre outras atividades em desacordo com o momento 
de quarentena. 

CONJUR 

Toffoli mantém vigência de 

programa de auxílio a 

desempregados em Cotia 

(SP), disponibilizada em 

02.07.2020 

Diante do cenário atual de emergência decorrente da epidemia de 
Covid-19, é preciso dar tempo para que o poder público viabilize os 
ajustes para dar cumprimento a decisão judicial. 
Com esse entendimento, o ministro Dias Toffoli, do Supremo 
Tribunal Federal, decidiu assegurar a continuidade do cumprimento 
dos contratos vigentes no programa de auxílio aos desempregados 
em Cotia (SP). A decisão é de 24 de junho. 

Motel pode funcionar na 

quarentena apenas para 

hospedagem, decide TJ-

SP, disponibilizada em 

02.07.2020 

Por unanimidade, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo autorizou o funcionamento parcial de um 
motel de Pindamonhangaba, no interior do estado, apenas para 
hospedagem. Ou seja, para acolher caminhoneiros e quem estiver 
de passagem pelo município, para fins de repouso, higiene e 
eventual alimentação. 

PEC que adia eleições 

municipais é aprovada, 

disponibilizada em 

01.07.2020 

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (1º/7) 
a Proposta de Emenda à Constituição 18/20, que adia as eleições 
municipais deste ano devido à epidemia de Covid-19. 
Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o texto 
será promulgado nesta quinta-feira (2/7), às 10 horas, pelo 
Congresso Nacional. 

Migalhas 

Lojista de shopping 

consegue reduzir aluguel, 

cotas de condomínio e 

taxas de consumo, 

disponibilizada 02.07.2020 

Loja de shopping consegue redução das cotas de condomínio, 
taxas de consumo, aluguel mínimo e fundo de promoção e 
propaganda. Decisão é do juiz de Direito Marcelo Nobre de 
Almeida, da 7ª vara Cível da Barra da Tijuca/RJ. O magistrado 
ainda determinou que nos seis meses subsequentes fica 
restabelecido o "aluguel percentual". 
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Desembargador autoriza 

reabertura de academia em 

Limeira/SP na próxima 

semana, disponibilizada 

em 02.07.2020 

O desembargador Oswaldo Luiz Palu, do TJ/SP, deferiu reabertura 
de uma academia na cidade de Limeira/SP a partir do dia 6/7. O 
magistrado considerou o decreto Federal 10.344/20, que incluiu as 
academias de ginásticas no rol das atividades essenciais. 

Bolsonaro veta suspensão 

de cadastro negativo 

durante pandemia, 

disponibilizada em 

02.07.2020 

O presidente Jair Bolsonaro vetou totalmente o PL 675/20, que 
proíbe a inscrição de consumidores inadimplentes em cadastros 
negativos durante o estado de calamidade devido à pandemia do 
coronavírus. A proposta suspendia por 90 dias a inscrição em 
bancos de informação como o Serasa e o SPC registrada após 20 
de março de 2020, ou seja, que estivesse relacionada aos impactos 
econômicos provocados por medidas de isolamento adotadas no 
combate à covid-19. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

RESOLUÇÃO SMF Nº 

3170 DE 01 DE JULHO DE 

2020, publicada no D.O em 

02.07.2020 

Cria modelos de autodeclarações referidas no Decreto Rio nº 

47.550, de 26 de junho de 2020, que dispõe sobre condições de 

colocação de mesas e cadeiras em logradouros públicos, em 

caráter extraordinário, por restaurantes, bares, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres, até 31 de dezembro de 2020, e dá 

outras providências. 

RESOLUÇÃO SMS N° 

4.424 DE 03 DE JUNHO 

DE 2020, publicada no D.O 

em 02.07.2020 

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. 

 

 

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 
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