
 

 

Informativo nº 090 

06 de julho de 2020 

 



 

 

 

SITE / 

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

TST 

Trabalho em Pauta: 

quinto episódio destaca 

os julgamentos 

telepresenciais no TST e 

nos TRTs, publicado em 

06.07.2020 

A implantação das sessões de julgamentos telepresenciais 

em todos os órgãos da Justiça do Trabalho é o tema do 

podcast “Trabalho em Pauta” desta semana. O quinto 

episódio discute como a virtualização das audiências foi 

fundamental para a continuidade dos serviços prestados pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos 24 Tribunais 

Regionais do Trabalho. 

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio 

Corrêa da Veiga, convidado do programa, reitera a 

importância da manutenção dos serviços essenciais à 

sociedade em meio à pandemia. “A atividade jurisdicional é, 

talvez, uma das grandes atividades essenciais do país”, 

afirma. O ministro explica como os prazos processuais têm 

sido aplicados e fala ainda do desafio de dar o máximo de 

transparência aos atos praticados em todos os graus da 

Justiça do Trabalho.  

O outro convidado do podcast é André Santos, advogado e 

conselheiro da OAB/DF, que tem feito sustentações orais em 

sessões virtuais dos TRTs da 3ª e da 10ª Região. Segundo o 

advogado, as sessões telepresenciais vieram para ficar. “É 

um caminho sem volta, mesmo depois da pandemia”, avalia. 

Para apoiar essa opinião, ele lista uma série de benefícios 

trazidos pelos julgamentos on-line, entre eles o principal: o 

Judiciário trabalhista continua funcionando em plena 

pandemia da Covid-19. 

TRT 1ª 

Região 

TRT/RJ disponibiliza em 

seu portal apostila do 

curso Audiência 

Telepresencial Acessível, 

publicado em 06.07.2020 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) 

completa, nesta segunda-feira (6/7), cinco anos. Em alusão à 

data, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) 

disponibilizou em seu portal, na página do PJe, a apostila do 

curso Audiência Telepresencial Acessível, realizado em 

junho pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), 

com o apoio da Comissão Permanente de Acessibilidade e 

Inclusão do TRT da 24ª Região (MS). 

O material aborda o conteúdo do curso e tem como objetivo 

apresentar a plataforma de videoconferências Cisco Webex a 

pessoas com deficiência visual, além de orientá-las acerca da 

utilização de maneira acessível. A finalidade é minimizar o 

impacto causado pela pandemia de covid-19 nas atividades 

judiciais envolvendo esse público específico.  

Entre outros tópicos, a apostila engloba: navegadores, meios 

de acesso, acessórios necessários, ferramentas da 

plataforma disponível aos advogados, descrição visual do 

ambiente de audiência telepresencial, ferramentas de 
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acessibilidade, leitor NVDA, e configurações necessárias para 

comunicação sem ruídos. 

 

MPRJ 

MPRJ e MPF ajuízam 

ação para que Petrópolis 

suspenda atividades 

religiosas e que gerem 

aglomeração enquanto 

não realizar maior 

testagem da população, 

publicado em 04.07.2020 

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

meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do 

Núcleo Petrópolis, e o Ministério Público Federal (MPF) 

ingressaram com uma ação civil pública (ACP), em tutela de 

urgência, para que o Município de Petrópolis, que anunciou a 

liberação de cultos religiosos na cidade para este domingo 

(05/07), suspenda todas as atividades que gerem 

aglomeração de pessoas enquanto não realizar a testagem 

da população para o novo coronavírus (Covid-19). A ação 

requer a apresentação de levantamento epidemiológico que 

estime a quantidade de pessoas que têm ou já tiveram 

contato com o vírus e, ainda, a ampliação da estratégia de 

testagem nos bairros. A ACP foi movida contra o município e 

a União, que deverá fornecer, em prazo máximo de 15 dias, 

testes em quantitativo suficiente para o início da estratégia de 

testagem junto à Atenção Primária à Saúde na cidade, em um 

total de 15 mil testes. 

TJRJ 

Provimento CGJ 49 de 

2020, publicado em 

06.07.2020 

Altera  a  temática  da  Subseção  VIII,  da  Seção  I,  do  

Capítulo  I,  do  Título  I,  do  Livro  I  da  Consolidação  

Normativa  da  Corregedoria Geral  da  Justiça –Parte  

Judicial,  incluindo  o  artigo  206-A,  para  disciplinar  a  

expedição  de  mandado  de  pagamento  de  honorários 

sucumbenciais  e  inclui  o  artigo  440  para  disciplinar  a  

expedição  dos  mandados  de  pagamento  da  remuneração  

dos  leiloeiros, administradores judiciais e peritos. 

Provimento 50 de 2020, 

publicado em 06.07.2020 

Regulamenta o procedimento de cumprimento de mandados 

pelos Oficiais de Justiça Avaliadores no período de 30 de 

junho de 2020a 26 de julho de 2020. 

ERJ 

Parceria da Secretaria de 

Saúde com o Dados do 

Bem permitirá triplicar 

testagem de Covid-19, 

disponibilizada em 

06.07.2020 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) assinou um termo de 

cooperação com os Dados do Bem, iniciativa sem fins 

lucrativos desenvolvida pelo Instituto D'Or de Pesquisa e 

Ensino (IDOR) e pela Zoox Smart Data, que vai permitir 

triplicar o número de testes imunosorológicos para Covid-19 

oferecidos pelo estado. Hoje, a SES realiza cerca de 300 

testes por dia no posto do Detran do Largo do Machado. Com 

a parceria do Dados do Bem, será possível oferecer 1 mil 

testes/dia. 

Detran retoma dez 

serviços para veículos 

nesta segunda-feira (6/7), 

disponibilizada em 

06.07.2020 

Dando continuidade ao plano de retomada gradual dos 

serviços, o Detran.RJ volta a disponibilizar, a partir desta 

segunda-feira (6/7), mais dez serviços relacionados à 

Diretoria de Veículos. Em 20 postos do estado será possível 

fazer a primeira licença, troca de placa, transformação de 

combustível, entre outros serviços. Assim como já é feito para 

retirada do licenciamento anual, o atendimento nesses locais 
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será no modelo drive-thru, ou seja, a pessoa não precisa sair 

do veículo para ser atendida. 

Migalhas 

TJ/SP divulga calendário 

de retorno gradual do 

trabalho presencial, 

disponibilizada em 

06.07.2020 

O Conselho Superior da Magistratura do TJ/SP divulgou 

nesta segunda-feira, 6, o provimento CSM 2.564/20, que 

estabelece o retorno gradual ao trabalho presencial no 

Tribunal. 

A partir do dia 27/7 até 31/8, a Corte funcionará em sistema 

escalonado de magistrados e servidores para o trabalho in 

loco – aqueles que estiverem fora da escala presencial, 

permanecem em trabalho remoto. 

A transição será gradual, com prioridade para atividades 

internas, exame de processos físicos e atendimento e prática 

de atos presenciais estritamente necessários. 

Condomínio consegue 

justiça gratuita diante de 

precária situação 

financeira, disponibilizada 

em 06.07.2020 

A 27ª câmara de Direito Privado do TJ/SP assegurou 

gratuidade de justiça a condomínio. O colegiado considerou 

que demonstrado o índice de inadimplência dos condôminos, 

sendo plausível, portanto, sua precária situação financeira. 

Na origem, trata-se de ação de execução contra o espólio de 

um morador que já não pagava as despesas condominiais há 

quase dois anos. No início, não foi pedida a gratuidade ao 

juízo, mas conforme o processo avançou e o tempo se 

passou, a condomínio narrou a piora da saúde financeira, 

pois outros condôminos também ficaram inadimplentes, 

chegando o índice de inadimplência em 40%. 

Estudantes de medicina 

conseguem redução de 

30% de mensalidade, 

disponibilizada em 

06.07.2020 

Instituição de ensino de Marília/SP deve cobrar mensalidade 

do curso de medicina com desconto de 30% pelos próximos 

três meses. Assim decidiu, em liminar, a juíza de Direito 

Angela Martinez Heinrich, da 5ª vara Cível do município, ao 

levar em consideração a situação pandêmica do coronavírus. 

Congresso prorroga 

validade de MP que 

flexibiliza regras de 

licitações durante 

calamidade pública, 

disponibilizada em 

06.07.2020 

A MP 961/20, que flexibiliza as regras de licitações e 

contratos, para toda a Administração Pública até 31 de 

dezembro de 2020, prazo para encerramento do estado de 

calamidade pública relativo à pandemia do coronavírus, foi 

prorrogada por mais 60 dias pelo Congresso Nacional. As 

MPs 962/20 e 963/20, que abrem crédito extraordinário 

também foram prorrogadas. 

Câmara aprova crédito 

especial para empresas 

arcarem com folha de 

salários durante 

pandemia, disponibilizada 

em 05.07.2020 

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a MP 944/20, 

que concede crédito especial para pequenas e médias 

empresas arcarem com a folha de salários dos funcionários 

durante o período da pandemia do coronavírus. O texto 

aguarda votação do Senado. 

A medida abre crédito de até R$ 40 bilhões para que 

pequenas e médias empresas possam honrar salários ou 

dívidas trabalhistas com funcionários, por meio do Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos. 
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PL permite suspensão de 

prestação da casa 

própria de afetado por 

pandemia, disponibilizada 

em 05.07.2020 

Aguarda designação de relator no Senado projeto que 

suspende as prestações de financiamentos habitacionais de 

consumidores afetados economicamente pela pandemia do 

coronavírus. O PL 1.935/20 foi apresentado pela senadora 

Rose de Freitas. 

De acordo com o texto, que ainda não tem previsão de ser 

votado, poderão ser suspensas as prestações não quitadas 

entre 20 de março e 31 de dezembro de 2020 de contratos de 

financiamento imobiliário do SFH - Sistema Financeiro de 

Habitação, do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário ou 

qualquer outra modalidade desse tipo de financiamento, entre 

eles consórcios. 

IAB apoia isenção do 

pagamento de contas de 

energia durante 

pandemia, disponibilizada 

em 04.07.2020 

O IAB - Instituto dos Advogados Brasileiros se manifestou 

favoravelmente a ações temporárias e emergenciais no setor 

elétrico, para enfrentamento do estado de calamidade 

pública. O benefício está previsto na MP 950/20, que foi 

analisada pelo IAB e o parecer foi aprovado na segunda 

sessão ordinária virtual do instituto, conduzida pela 

presidente nacional, Rita Cortez. 

De acordo com o instituto, uma das ações isenta 28,9 milhões 

de famílias de baixa renda, que correspondem a 76,4 milhões 

de pessoas, do pagamento das contas de luz no período de 

abril a junho deste ano, dentro do limite de consumo de até 

220 kWh/mês. 

PL lista obrigações dos 

empregadores em 

relação ao home office, 

disponibilizada em 

04.07.2020 

A necessidade do distanciamento social durante a pandemia 

de covid-19 obrigou diversas empresas a implementar o 

modelo de trabalho home office. Com intuito de evitar que 

trabalhadores sejam prejudicados diante desta nova 

realidade, o PL 3.512/20 define as obrigações dos 

empregadores quanto ao regime de teletrabalho. 

De acordo com o projeto, o empregador será obrigado a 

fornecer e manter equipamentos tecnológicos e infraestrutura 

necessária e adequada à prestação do trabalho, 

considerando a segurança e o conforto do trabalhador. 

Esses equipamentos serão fornecidos em regime de 

empréstimo. Além disso, o empregador também terá que 

reembolsar o empregado pelas despesas de energia elétrica, 

telefonia e uso da internet relacionadas à prestação do 

trabalho. 

TRF-2 

Notícia - TRF2 cria 

formulário eletrônico para 

pedidos de preferência e 

sustentação oral de 

advogados em sessões 

de julgamento, 

disponibilizada em 

06.07.2020 

O Tribunal Regional Federal – 2ª Região (TRF2) criou uma 

nova facilidade para os advogados que desejarem formalizar 

pedidos de preferência e sustentação oral, em sessões de 

julgamento. Agora, eles contam com um formulário digital, 

disponível na aba “Sessões de Julgamento”, localizada na 

página inicial do site do Tribunal (www.trf2.jus.br), à 

esquerda. Para viabilizar o novo serviço que simplifica e 

https://www.migalhas.com.br/quentes/330110/pl-permite-suspensao-de-prestacao-da-casa-propria-de-afetado-por-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330110/pl-permite-suspensao-de-prestacao-da-casa-propria-de-afetado-por-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330110/pl-permite-suspensao-de-prestacao-da-casa-propria-de-afetado-por-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330110/pl-permite-suspensao-de-prestacao-da-casa-propria-de-afetado-por-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330170/iab-apoia-isencao-do-pagamento-de-contas-de-energia-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330170/iab-apoia-isencao-do-pagamento-de-contas-de-energia-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330170/iab-apoia-isencao-do-pagamento-de-contas-de-energia-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330170/iab-apoia-isencao-do-pagamento-de-contas-de-energia-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330086/pl-lista-obrigacoes-dos-empregadores-em-relacao-ao-home-office
https://www.migalhas.com.br/quentes/330086/pl-lista-obrigacoes-dos-empregadores-em-relacao-ao-home-office
https://www.migalhas.com.br/quentes/330086/pl-lista-obrigacoes-dos-empregadores-em-relacao-ao-home-office
https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-cria-formulario-eletronico-para-pedidos-de-preferencia-e-sustentacao-oral-de-advogados-em-sessoes-de-julgamento/
https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-cria-formulario-eletronico-para-pedidos-de-preferencia-e-sustentacao-oral-de-advogados-em-sessoes-de-julgamento/
https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-cria-formulario-eletronico-para-pedidos-de-preferencia-e-sustentacao-oral-de-advogados-em-sessoes-de-julgamento/
https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-cria-formulario-eletronico-para-pedidos-de-preferencia-e-sustentacao-oral-de-advogados-em-sessoes-de-julgamento/
https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-cria-formulario-eletronico-para-pedidos-de-preferencia-e-sustentacao-oral-de-advogados-em-sessoes-de-julgamento/
https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-cria-formulario-eletronico-para-pedidos-de-preferencia-e-sustentacao-oral-de-advogados-em-sessoes-de-julgamento/


 

 

agiliza procedimentos, a Corte editou a Resolução nº 

29/2020, alterando o parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 

nº 16 (que dispõe sobre a realização de sessões de 

julgamento com o uso de ferramentas de videoconferência, 

no âmbito do TRF2). A norma passou a vigorar com a 

seguinte redação: “O pedido de sustentação oral deverá ser 

encaminhado pelo solicitante ao órgão processante 

correspondente, até 24 horas antes do horário indicado para 

a realização da sessão, por meio do formulário eletrônico 

disponibilizado na página do Tribunal na internet.” 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

DECRETO RIO Nº 47586 

DE 3 DE JULHO DE 

2020, publicado no D.O 

em 06.07.2020 

Altera os indicadores de saúde previstos no art. 14 e no 

Anexo I do Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, que 

institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, 

aprimoramento, e acompanhamento do Plano de Retomada, 

em decorrência dos impactos da pandemia da 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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