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SITE / 

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

IBDFAM 

Busca por "divórcio" na 

web cresce 9.000 por 

cento; presidente do 

IBDFAM avalia o 

fenômeno, disponibilizada 

em 08.07.2020 

Durante o isolamento social forçado e o cumprimento da 

quarentena por conta da pandemia do Coronavírus, cresceu o 

número de pesquisas na internet pela palavra "divórcio". O número 

expressivo chega até a 9.000%. Presidente do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família – IBDFAM, o advogado Rodrigo da Cunha 

Pereira comentou o fenômeno em entrevista à Rio TV Câmara. 

Para o especialista, a convivência acirrada levou alguns à 

conclusão de que "eram infelizes e não sabiam". Ele já nota um 

aumento na busca por divórcios, mas prevê que os números 

cresçam ainda mais depois da pandemia, quando as pessoas 

puderem sair de casa. Por enquanto, o atendimento de quem 

deseja divorciar é realizado de forma virtual. 

CONJUR 

TRT-7 cassa liminar que 

concedia ajuda de custo a 

motoristas de aplicativos, 

disponibilizada em 

08.07.2020 

Uma liminar que obrigava a Uber e a 99 a garantir aos motoristas 

dos aplicativos uma ajuda de custo — com remuneração mínima 

por hora trabalhada ou à disposição  — teve seus efeitos cassados 

pelo TRT-7 (Ceará).  

A decisão liminar foi dada pela 3ª Vara do Trabalho de Fortaleza, 

acolhendo pleito de sindicato de motoristas de aplicativos da capital 

cearense. A remuneração deferida estava atrelada ao salário 

mínimo e contemplou os motoristas impossibilitados de trabalhar 

em razão de diagnóstico ou de suspeita de contaminação pelo 

coronavírus. 

Senado aprova 

indenização de R$ 50 mil a 

profissional afetado pela 

Covid, disponibilizada em 

08.07.2020 

O Senado aprovou nesta terça-feira (7/7) o Projeto de Lei 

1.846/2020, que garante indenização de R$ 50 mil a profissionais 

de saúde incapacitados permanentemente em virtude de contato 

com o novo coronavírus durante exercício da profissão. No caso de 

morte do profissional, o pagamento será feito à família. Como os 

senadores alteraram o texto aprovado na Câmara, a matéria volta 

para lá, onde será novamente apreciada. 

De acordo com o projeto, o pagamento será feito em parcela única 

de R$ 50 mil para profissional permanentemente incapacitado. Em 

caso de morte, o cônjuge e os dependentes do profissional 

receberão a indenização. O cálculo é de R$ 10 mil multiplicados 

pelo número de anos que faltem para que os menores completem 

21 anos. 

Migalhas 

DF: Flexibilização do 

isolamento é suspensa por 

falta de estudos técnicos, 

disponibilizada em 

08.07.2020 

O juiz de Direito Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, da 2ª vara da 

Fazenda Pública do DF, suspendeu efeitos de decreto 40.939/20, 

que permitia a retomada de atividades no Distrito Federal. 

Os autores da ação popular argumentaram que o decreto atenta 

contra a saúde pública, porque restringe as medidas de isolamento 

e distanciamento social, sem qualquer embasamento técnico ou 

científico. 

Coronavírus: Juíza nega 

pedido de despejo de 

família de imóvel de 

A juíza do Trabalho Rosiane Nascimento Cardoso, da 2ª vara de 

Lucas do Rio Verde/MT, indeferiu pedido de despejo de imóvel de 

uma empresa, ocupado por um casal de ex-empregados. Para a 
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empresa, disponibilizada 

em 08.07.2020 

magistrada, o despejo, neste momento, vai de encontro às medidas 

de distanciamento social recomendadas pelo ministério da Saúde 

devido ao estado de calamidade pública provocado pela covid-19. 

Justiça da PB determina 

desconto de 20% nas 

mensalidades de 

estudante de medicina, 

disponibilizada em 

08.07.2020 

A juíza de Direito Gianne de Carvalho Teotonio Marinho, da 2ª vara 

Cível de João Pessoa/PB,  deferiu liminar para determinar a 

redução de 20% nas mensalidades do contrato celebrado entre um 

estudante de medicina e uma instituição de ensino, a partir de abril 

de 2020, até a data do retorno das aulas na modalidade presencial, 

sem acréscimos de juros, multas ou qualquer outro encargo 

moratório. 

Determinou, ainda, que o educandário se abstenha de inserir o 

nome do responsável financeiro nos cadastros de restrições ao 

crédito, em razão do pagamento das mensalidades com o desconto 

de 20%, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 20.000. 

“Ensino a distância não 

justifica redução na 

mensalidade”, diz juíza ao 

negar pedido de desconto, 

disponibilizada em 

08.07.2020 

A adoção do sistema de ensino a distância em razão da pandemia 

não justifica o abatimento na mensalidade. O entendimento é da 

juíza de Direito Keila Cristina de Lima Alencar Ribeiro, do 2º 

JECRIM de Sobradinho/DF, que negou pedido para que uma 

instituição de ensino reduzisse o valor mensal pago por um aluno. 

Para a magistrada, o estudante não comprovou que houve queda 

na qualidade do serviço prestado com as aulas online. 

UNIÃO 

Decreto nº 10.417, de 

7.7.2020 , publicada no 

DOU de 8.7.2020 

Institui o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. 

 

Lei nº 14.022, de 

7.7.2020 , publicada no 

DOU de 8.7.2020 

 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre 
medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 
mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, 
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 52, DE 6 

DE JULHO DE 2020, 

publicada no DOU de 

8.7.2020 

Altera a Instrução Normativa nº 22, de 17 de março de 2020, que 
estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às 
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do COVID-19, 
relacionadas ao processo de recadastramento de aposentados, 
pensionistas e anistiados políticos civis. 

(...) 

Art. 1º A Instrução Normativa nº 22, de 17 de março de 2020, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 2º Fica suspensa, até 30 de setembro de 2020, a exigência de 
recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados 
políticos civis de que trata a Portaria nº 363, de 28 de novembro de 
2016 e a Orientação Normativa nº 1, de 2 de janeiro de 2017. 

INSS 

Reabertura gradual das 

agências do INSS é 

adiada para o dia 3 de 

agosto, disponibilizada em 

08.07.2020 

 

A Portaria Conjunta n° 27 da Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), publicada nesta quarta-feira (8), adia para 3 
de agosto o retorno do atendimento presencial nas Agências da 
Previdência Social. O atendimento exclusivo por meio de canais 
remotos fica prorrogado até o dia 31 de julho e continuará sendo 
realizado mesmo após a reabertura das agências. 
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TST 

Auxiliar deve ser 

indenizada por ter sido 

dispensada mesmo com 

doença no joelho, 

disponibilizada em 

08.07.2020 

 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a 
responsabilidade da Cedam Terceirização de Serviços e 
Representações Ltda. pela dispensa de uma auxiliar de serviços 
gerais enquanto estava em tratamento de uma lesão no joelho. A 
reparação foi fixada em R$ 8 mil. 

Artrose 

A empregada foi contratada pela Cedam para prestar serviços em 
uma loja de material de construção em Vitória (ES). Após a 
dispensa, em abril de 2014, ela requereu na Justiça a nulidade da 
rescisão e apresentou provas documentais, entre elas o atestado de 
um médico ortopedista, de que tinha artrose no joelho.  

Dispensa nula 

O juízo de primeiro grau declarou nula a dispensa, por entender que 
o empregador deveria ter encaminhado a empregada ao órgão 
previdenciário, e não a dispensado. A Cedam foi condenada a 
reintegrá-la e a pagar os salários do período de afastamento, além 
da reparação por danos morais de R$ 8 mil. 

Por haver comprovação de que a trabalhadora não tinha condições 
de exercer suas atividades no momento da demissão, o TRT 
manteve a reintegração. Retirou, no entanto, a indenização. Para o 
Tribunal Regional, a dispensa, por si só, não caracteriza dano 
moral, salvo se for discriminatória. 

Patrimônio moral 

O relator do recurso de revista, ministro Mauricio Godinho Delgado, 
considerou que, uma vez constatado que a dispensa 
ocorrera quando a empregada estava doente, “tem-se que o 
patrimônio moral dela foi efetivamente violado, razão pela qual deve 
ser indenizada pelos danos morais suportados”. 

Por unanimidade, a Turma restabeleceu a sentença. 

(LT/CF) 

Processo: ARR-941-36.2014.5.17.0009  

TRT 1ª 

Região 

Covid-19: Petrobras é 

obrigada a disponibilizar 

mobiliário ergonômico e 

arcar com custos do 

teletrabalho, 

disponibilizada em 

08.07.2020 

 

A juíza do trabalho substituta Danusa Berta Malfatti, em exercício 
na 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, concedeu liminar que 
obriga a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras a disponibilizar, no 
prazo de 10 dias úteis, mobiliário compatível com as funções 
exercidas remotamente para os  trabalhadores que foram colocados 
em regime de home office devido à pandemia - cerca de 90% dos 
empregados da Petrobras no Estado do Rio de Janeiro. O mobiliário 
deverá ser similar, em termos ergonômicos, àquele existente no 
local da prestação de serviços presencial. A decisão alcança os 
empregados substituídos pelo sindicato que ajuizou a ação civil 
pública nº 0100455-61.2020.5.01.0052. 

De acordo com a decisão, a empresa de petróleo também deverá 
providenciar a entrega do mobiliário, além de arcar, a partir da data 
da distribuição da ação (10/6) até o seu trânsito em julgado, com 
todos os custos com equipamentos de informática, pacotes de 
dados e energia elétrica, necessários ao regular desempenho do 
teletrabalho. Foi estabelecida uma multa no valor de R$5 mil, em 
relação a cada empregado prejudicado, na hipótese de 
descumprimento. 
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Ao deferir a tutela de urgência, a magistrada lembrou que "o §3º, do 
artigo 4°, da MP 927/2020, chancela a previsão contida no art. 2º da 
CLT, haja vista que quem assume os riscos da atividade econômica 
é o empregador, sendo este responsável em conceder todas as 
ferramentas de trabalho necessárias ao desempenho das funções 
dos seus empregados, não sendo admissível o compartilhamento 
dos custos para execução dos trabalhos". 

Segundo a juíza, nesses casos, o empregador poderia se 
resguardar, providenciando um ajuste prévio expresso 
individualmente com cada empregado, considerando as 
necessidades específicas de estrutura tecnológica e os valores de 
eventuais ajudas de custo. Como a Petrobras não fez isso, nas 
palavras da magistrada, “atraiu para si o risco de arcar com os 
prejuízos experimentados pelos empregados.” 

MPTRJ 

Certidão Procedimentos 

do MPT-RJ passa a ser 

emitida on-line, 

disponibilizada em 

08.07.2020 

 

 

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) 
informa que a partir desta quinta-feira (09/07) passará a 
disponibilizar a certidão procedimentos de forma online e 
automatizada. Deste modo, o próprio interessado poderá emitir a 
certidão de procedimentos que tramitam no MPT-RJ diretamente no 
site da instituição. 

Como emitir a certidão de procedimentos ou a certidão negativa de 
feitos do Ministério Público do Trabalho? 

A funcionalidade estará disponível nos portais de internet de todas 
as Procuradorias Regionais do Trabalho, na aba SERVIÇOS... 

Os critérios de pesquisa serão: CNPJ raiz, CNPJ e CPF, conforme 
imagem abaixo:... O documento será gerado para impressão pelo 
próprio requerente: Na mesma tela, será possível validar a certidão 
anteriormente emitida, informando-se o código de autenticidade 
constante no fim do documento: 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

LEI Nº 6.757, DE 07 DE 

JULHO DE 2020, 

publicado no D.O em 

08.07.2020 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de 
serviços de entrega (delivery) on-line de alimentos a aceitarem em 
suas plataformas o cadastramento apenas de estabelecimentos que 
estejam devidamente licenciados pelo Poder Executivo 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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