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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

UNIÃO 

Lei nº 14.020, de 

6.7.2020, publicada no 

DOU de 7.7.2020 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento 

do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de 

que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera as Leis 

nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19 de dezembro de 

2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 

2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras 

providências. Mensagem de veto 

Decreto nº 10.415, de 
6.7.2020 , publicada no 
DOU de 7.7.2020 

Institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único 

de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência. 

ANAMATRA 

Ministro Carlos Ayres 
Britto participa de “live” no 
Instagram da Anamatra, 
disponibilizada em 
07.07.2020  

Debate com a presença da presidente da Anamatra tratou 

da natureza alimentar dos créditos trabalhistas 

“A natureza alimentar dos créditos trabalhistas”. Este foi o tema de 

mais uma “live” promovida pela Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). Para debater o 

assunto, a presidente da entidade, Noemia Porto, conversou com 

ministro Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF). A “live” aconteceu nesta terça (07/07), às 16h, no 

perfil da Anamatra (@anamatraoficial) no Instagram. 

Clique aqui, confira a íntegra da live no IGTV e siga a Anamatra 

no Instagram. 

Confira a íntegra da live, também, no canal da TV Anamatra no 

Youtube:  

 

TRT 1ª Região 

PORTARIA Nº 183-
SCR/2020, publicada em 
07.07.2020 

Dispõe sobre o tratamento dos depósitos judiciais e recursais, 

conforme Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT Nº 01/2019, quanto aos 

processos arquivados definitivamente até 14 de fevereiro de 2019. 

PORTARIA Nº 182-
SCR/2020, publicada em 
07.07.2020 

Dispõe sobre o tratamento dos depósitos judiciais e recursais, 

conforme Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT Nº 01/2019, quanto aos 

processos não arquivados definitivamente. 

MPT 

Sentença obtida pelo 
MPT coíbe assédio moral 
e obriga empresa de call 
center a adequar meio 
ambiente de trabalho e 
regularizar jornada, 
disponibilizada em 
07.07.2020 

Uma sentença obtida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em 

Montes Claros (MG) em ação civil pública (ACP) condena a VGX 

Contact Center Norte Ltda. a adotar um conjunto de 61 medidas para 

coibir assédio moral organizacional, promover adequações no meio 

ambiente de trabalho, regularizar jornada, além do preenchimento da 

cota de pessoas com deficiência (PCDs). Proferida pela Vara do 

Trabalho de Pirapora, a decisão também impôs à empresa o 
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 pagamento de uma indenização de R$ 70 mil para a reparação de 

danos morais coletivos. 

Um inquérito civil foi instaurado a partir da constatação de auditores 

fiscais do Trabalho de que a ré deixou de observar normas relativas 

à saúde, higiene, segurança e ergonomia. Relatórios produzidos por 

auditores após inspeção, que também fundamentam a ACP, revelam 

irregularidades associadas ao conforto térmico (ar-condicionado e 

umidade), fios e tomadas desencapados, iluminação insuficiente, 

ruído excessivo, lixeiras dos banheiros sem tampas, ausência de 

ambientes apropriados para descanso, limpeza deficiente dos 

equipamentos dos locais de trabalho dentre outras, o que levou ao 

registro de autos de infração. 

MPRJ 

MPRJ ajuíza ações para 

que escolas particulares 

de Duque de Caxias não 

retomem as atividades 

presenciais, 

disponibilizada em 

07.07.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio 
da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação 
do Núcleo Duque de Caxias, ajuizou junto à 3ª Vara Cível de Duque 
de Caxias, entre os dias 04/07 e 07/07, 28 ações civis públicas, com 
pedido de urgência, contra as maiores escolas particulares do 
município para que cumpram decisão judicial que determinou a 
manutenção do isolamento social no Município e, 
consequentemente, a suspensão de aulas presenciais, como medida 
de combate ao novo coronavírus (Covid-19). 

As ações destacam que, no dia 25/05, houve determinação judicial 
para que o município se abstivesse de expedir qualquer ato 
administrativo de flexibilização do isolamento social, sob pena de 
multa pessoal diária, no valor de R$ 10 mil, de responsabilidade do 
Prefeito Municipal, que se mantém em vigor, apesar das diversas 
tentativas de revogação. 

TJRJ 

Ato Normativo TJ 19 de 

2020, pulicada em 

07.07.2020 

Institui e implantar o Processo Administrativo Eletrônico do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro –SEI e dispõe sobre sua 
implantação e seu funcionamento. 

Servidores do TJRJ 

cumprem mais de 1,7 

milhão de atos em uma 

semana, de 29/6 a 5/7, 

disponibilizada em 

06.07.2020 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro produziu, no 
período de 29 de junho a 5 de julho, 45.301 sentenças (40.248 na 
primeira instância e 5.053 na segunda instância), 48.232 decisões 
(46.648 na primeira instância e 1.584 na segunda instância), 143.632 
despachos (135.571 na primeira instância e 8.061 na segunda 
instância) e 1.741.578 atos cumpridos por servidores (1.640.925 na 
primeira instância e 100.653 na segunda instância. 
Do dia 16 de março até ontem (5/7), o TJRJ totalizou 698.614 
sentenças, 635.528 decisões, 1.664.657 despachos e 17.098.720 
atos cumpridos por servidores. Uma produção que, se somada, 
passa de 20 milhões de movimentações (20.097.519). 

ERJ 

Decreto Estadual 47.152 

de 06.07.2020, publicado 

em 07.07.2020 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo 
coronavírus.  

PROCON 

Procon RJ fiscaliza 

supermercados para 

apurar denúncias de 

aumento abusivo de 

preços, disponibilizada 

em 07.07.2020 

Os supermercados estão entre os principais alvos de denúncias 
encaminhadas ao Procon-RJ, autarquia vinculada à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, desde o início da pandemia. 
A autarquia vem realizando operações de fiscalização em diversos 
estabelecimentos e instaurou ato de investigação preliminar para 
apurar o aumento abusivo de preços nos supermercados e na cadeia 
de distribuidores e produção por descumprimento a lei Estadual 
8769/2020 que veda a majoração, sem justa causa, do preço de 
produtos ou serviços, durante o período em que estiver em vigor o 
Plano de Contingência do Novo Coronavírus da Secretaria de Estado 
de Saúde. A fiscalização dos últimos dois dias, 01 e 02 de julho, 
ocorreu em 12 supermercados localizados nas Zonas Sul, Norte e 
Oeste da cidade do Rio e na Baixada Fluminense. Destes, sete 
foram autuados e mais de 21kg de produtos descartados. Os fiscais 
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também verificaram se havia irregularidades na manipulação e 
armazenamento de alimentos, problemas estruturais, preços 
cobrados pelas sacolas descartáveis e nas condições de prevenção 
ao COVID-19. 

IBDFAM 

Visitas à criança asmática 

durante a pandemia 

devem ocorrer por 

videoconferência, decide 

TJDFT, disponibilizada 

em 07.07.2020 

A 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios - TJDFT analisou que a visitação de uma mãe para ver o 
filho deve ocorrer por meio virtual diante das medidas sanitárias para 
contenção da Covid-19, pois a criança tem histórico de problemas 
pulmonares. O jovem está sob guarda da avó materna e seu 
companheiro. 

CONJUR 

Desembargador do TJ-SP 

proíbe retomada de 

missas e cultos em 

Campinas, disponibilizada 

em 07.07.2020 

Por entender que a natureza do ato impugnado não é a de um 
simples ato administrativo secundário, o desembargador Carlos 
Bueno, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
concedeu liminar para proibir atividades religiosas presenciais em 
Campinas — decreto municipal autoriza essas atividades. 

Migalhas 

TJ/PR assegura contato 

virtual diário de pai e filho 

por 30 minutos, 

disponibilizada em 

07.07.2020 

Por decisão da 11ª câmara Cível do TJ/PR, pai e filho poderão ter 
contato virtual diário por 30 minutos. A mãe do menino pleiteou a 
interrupção do convívio presencial entre ele e o pai devido à 
pandemia da covid-19. Segundo informações do processo, o homem 
trabalha na área da saúde e convive com pessoas que fazem parte 
do grupo de risco. 

Decolar.com e cia aérea 

devem restituir pacote de 

viagem cancelado por 

coronavírus, 

disponibilizada em 

07.07.2020 

O juiz de Direito Marcelo Tadeu de Assunção Sobrinho, do Juizado 
Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante do DF, condenou a 
empresa Decolar.com e a cia aérea American Airlines a devolver, 
solidariamente, valor pago por pacote de viagens a consumidor. O 
magistrado verificou que a viagem foi cancelada por conta da 
pandemia do coronavírus. 

STF: Partido contesta ato 

de Bolsonaro e pede uso 

obrigatório de máscara 

em locais fechados, 

disponibilizada em 

07.07.2020 

O PDT - Partido Democrático Trabalhista ajuizou ação no STF para 
contestar ato do presidente Bolsonaro que desobrigou o uso de 
máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais e de ensino, 
templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de 
pessoas e em presídios. A ação foi distribuída ao ministro Gilmar 
Mendes. 

Bolsonaro sanciona lei 

que cria programa de 

manutenção do emprego, 

disponibilizada em 

07.07.2020 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a MP 936/20 (lei 14.020/20), 
que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 
Renda. Editada pelo próprio presidente no início de abril, a MP 
tramitou no Congresso Nacional e foi aprovada pelos parlamentares 
no mês passado, com algumas alterações. A norma foi publicada no 
DOU desta terça-feira, 7. 
O dispositivo permite, durante o estado calamidade pública devido à 
pandemia do novo coronavírus, a suspensão do contrato de trabalho 
por até 60 dias e a redução de salários e da jornada de trabalho pelo 
período de até 90 dias. 

 

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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