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SITE / 

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

UNIÃO 

Lei nº 14.023, de 8.7.2020, 

publicada no DOU de 

9.7.2020 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar a 

adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de 

todos os profissionais considerados essenciais ao controle de 

doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência 

de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto 

de 2019. 

ANAMATRA 

Anamatra reúne-se com 

senadores para discutir 

pontos críticos da MP 

927/2020, disponibilizada 

em 09.07.2020 

A presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, e a diretora Legislativa, Viviane 

Leite, participaram, nesta quinta (9/7) de reunião com diversos 

senadores, para discutir os pontos mais críticos constantes na 

Medida Provisória (MP) nº 927/2020, que tramita no Senado como 

Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 18/2020, e dispõe sobre as 

medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade 

pública decorrente do coronavírus. Também participaram da 

videoconferência entidades trabalhistas, além de representantes 

sindicais e da sociedade civil. 

A votação do referido PLV ocorre neste momento no Senado 

Federal. A matéria foi aprovada pela Câmara dos deputados em 17 

de junho. Desde o início de sua tramitação, a Anamatra atuou 

intensamente no âmbito do Parlamento, com realização de 

audiências e apresentação de notas técnicas. 

Em sua fala, a diretora Viviane Leite destacou que o relatório 

apresentado pelo senador Irajá (PSD/TO), em relação ao referido 

PLV, avançou ao excluir o parágrafo único do art. 28, que tratava da 

suspensão dos acordos judiciais, mas incluiu outro dispositivo 

estranho ao objeto da medida provisória que foi a possibilidade do 

parcelamento do débito trabalhista em 60 meses. 

Para a magistrada, “o dispositivo apresenta inconstitucionalidade, 

pois trata de matéria processual, descumprindo o disposto no seu. 

62, parágrafo 1º, I, b da CF. Além de o parcelamento representar a 

utilização do crédito trabalhista, de natureza alimentar, como 

recurso para financiar a atividade econômica. Sendo usado como 

um verdadeiro fundo de empréstimo, sem qualquer garantia”, 

explicou. 

Para tratar do tema, a Anamatra encaminhou ao senador Irajá, na 

data de hoje, nota técnica em que defende a necessidade de maior 

debate sobre o PLV, considerando a versão atual do relatório 

apresentado, que apresenta alguns aspectos que transcendem o 

período da pandemia. 

Clique aqui e confira a nota técnica na íntegra. 

 

TST 

Corregedor-geral afasta 

liminar que proibia 

demissões em rede de 

churrascarias, 

disponibilizada em 

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa 

da Veiga, suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal Regional do 

Trabalho da 10ª Região (DF-TO) que determinava a reintegração 

imediata de 42 empregados demitidos pela rede de churrascarias 

Fogo de Chão Ltda. em Brasília, sob pena de multa diária de R$ 2 
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09.07.2020 mil. A suspensão deve vigorar até o julgamento das ações 

principais que tratam da dispensa de cerca de 420 empregados da 

rede em todo o Brasil. 

Reintegração 

A Fogo de Chão afirma que, por ser um restaurante de rodízio de 

carne, com atendimento presencial, foi obrigada pelas autoridades 

sanitárias a suspender seu funcionamento em todas as unidades da 

Federação. Depois de conceder dez dias de férias coletivas, acabou 

dispensando cerca de 420 empregados.  

Contra essa medida, o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou 

ações civis públicas na Justiça do Trabalho da 1ª Região (RJ), da 2ª 

Região (SP) e da 10ª Região (DF-TO), mas os pedidos de tutela de 

urgência foram negados no primeiro grau. No entanto, em mandado 

de segurança, o TRT-10 deferiu a liminar para determinar a 

reintegração dos empregados, com a garantia dos mesmos direitos 

e condições existentes na época do afastamento e a abstenção da 

prática de efetuar dispensas coletivas sem prévia negociação com o 

sindicato profissional. Determinou, também, a adoção de medidas 

atenuantes. 

Incerteza jurídica 

Na correição parcial apresentada ao TST, a empresa apontou o 

impacto direto da pandemia nos restaurantes, especialmente nos 

que servem rodízio, e sustentou que não há urgência para o 

deferimento da liminar, pois houve o pagamento das parcelas 

rescisórias, a liberação das guias de seguro-desemprego e a 

concessão de cartão-saúde com duração de 60 dias. Segundo a 

Fogo de Chão, a medida causa “extrema incerteza jurídica”, pois 

conflita com a decisão do TRT da 1ª Região, que, em mandado de 

segurança semelhante, indeferiu a liminar pleiteada pelo MPT. 

Sem conciliação 

Em audiência de conciliação determinada pelo corregedor-geral, 

não houve acordo. A empresa sustentou que a reintegração é 

inviável, “pois não se sabe sequer o que vai acontecer diante dos 

efeitos prolongados do quadro de pandemia”, e propôs a suspensão 

das ações por três semanas, a fim de avaliar o impacto da eventual 

reabertura de algumas lojas e a reação dos consumidores à nova 

realidade. O MPT, porém, rejeitou a proposta. 

Descompasso 

Segundo o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, é possível verificar um 

descompasso entre as medidas determinadas e o que se mostra 

exequível e possível. “Há, indubitavelmente, impasse quanto à 

impossibilidade fática de reintegração, bem como quanto à 

perspectiva não consumada de reabertura parcial de algumas 

lojas”, afirmou. Ele observou também que a empresa pagou as 

parcelas rescisórias, não dispensou detentores de estabilidade ou 

de condição obstativa à extinção do contrato de trabalho e mantém, 

em Brasília, apenas atividade de delivery, com a manutenção de 

alguns empregados em sua filial.  

Sem emitir juízo de valor a respeito da matéria discutida nas ações 



 

 

principais, o corregedor-geral concluiu que o quadro caracteriza 

situação extrema e excepcional que justifica a atuação da 

Corregedoria-Geral, “a fim de impedir lesão de difícil reparação e 

assegurar o resultado útil do processo, até que ocorra o exame da 

matéria pelo órgão jurisdicional competente”. 

Mediação 

Considerando as orientações constantes da Recomendação 

CSJT.GP 001/2020, que trata da busca de composição relativa às 

situações decorrentes da contingência de pandemia, e tendo em 

vista os amplos espectros gerados pelos efeitos das medidas a 

serem implementadas a nível nacional, o ministro Aloysio Corrêa da 

Veiga determinou que a questão seja levada à Vice-Presidência do 

TST, órgão responsável pela condução dos procedimentos de 

mediação e conciliação pré-processual de âmbito coletivo nacional. 

Por se tratar de situação decorrente da contingência da pandemia 

da Covid-19, e levando em conta os diversos aspectos das medidas 

a serem implementadas em nível nacional, o ministro encaminhou a 

questão à Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, para 

que se examine a possibilidade de mediação com a empresa e o 

Ministério Público do Trabalho (MPT). 

 

MPRJ 

MPRJ realiza reunião com 

Unicef para debater 

garantia dos direitos de 

crianças e adolescentes 

em tempos de pandemia 

de Covid-19, 

disponibilizada em 

09.07.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou, 
nesta quarta-feira (08/07), reunião virtual de trabalho com a 
representante do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 
no Brasil, Florence Bauer, para tratar de questões relativas aos 
direitos da infância e adolescência no país, no atual contexto da 
pandemia de Covid-19. Na ocasião, a especialista em 
planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas 
sociais debateu as questões com o procurador-geral de Justiça, 
Eduardo Gussem, e membros do parquet fluminense. 

 

Foram discutidos diversos temas, como a situação dos serviços 
básicos de saúde e também de socorro em tempos de novo 
coronavírus, as políticas de segurança pública neste período (com 
atenção ao aumento no número de mortes, bem como ao papel do 
Ministério Público no enfrentamento desta questão), a preocupação 
com retomada das atividades presenciais nas escolas, casos de 
racismo e estratégias para tornar efetiva resolução interna editada 
pela chefia da instituição e pela Corregedoria-Geral, que determina 
a priorização da investigação e tramitação dos crimes de homicídios 
de crianças e adolescentes. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

RESOLUÇÃO SME Nº 201 

, DE 08 DE JULHO DE 

2020, publicado no D.O 

em 09.07.2020 

Dispõe sobre o Recesso Escolar previsto na Resolução SME nº 
180, de 19/12/2020 e dá outras providências. 

CONJUR 

Suspensão de aulas não 

justifica rescisão de 

contrato de merenda, 

disponibilizada em 

09.07.2020 

A suspensão das aulas em razão da epidemia do coronavírus, por 

si só, não faz desaparecer o interesse público. Assim entendeu a 

13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo 

ao negar pedido de uma empresa que fornece feijão carioca para a 

merenda escolar para suspender a execução do contrato com o 

Governo do Estado. 
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Sancionada lei que prevê 

ações para prevenir Covid-

19 entre índios e 

quilombolas, 

disponibilizada em 

08.07.2020 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.021/2020, que 

estabelece ações para combater o avanço da Covid-19 entre 

indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e demais 

comunidades tradicionais. O texto, publicado no Diário Oficial da 

União desta quarta-feira (8/7), considera essas populações como de 

extrema vulnerabilidade e prevê medidas como a visita de equipes 

multiprofissionais de saúde treinadas para enfrentamento do novo 

coronavírus. 

Migalhas 

Covid-19: Decisões 

asseguram redução de 

50% de rematrícula do 

curso de medicina, 

disponibilizada em 

09.07.2020 

Estudantes de medicina têm conseguido, na Justiça, reduzir em 

50% o valor da rematrícula da faculdade. Juízes de SP levam em 

consideração os efeitos da pandemia na redução da capacidade 

financeira em todas as atividades. 

Município deve colocar 

médica idosa em ambiente 

de baixo risco da covid-19, 

disponibilizada em 

09.07.2020 

O desembargador Manoel Carlos Toledo Filho, do TRT da 15ª 

região, determinou nesta quinta-feira, 9, que município designe 

função e local de trabalho para médica que ofereçam baixo risco de 

contágio pela covid-19, ou alternativamente a coloque em trabalho 

remoto. 

A médica narra nos autos que integra o grupo de risco, de modo 

que não poderia permanecer trabalhando na UPA do Município, 

local de alta probabilidade de contágio. A autora solicitou ao 

empregador a alteração da sua lotação para o Samu, de forma 

remota, o que foi indeferido.   

 

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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