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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

STF 

Dias Toffoli nega pedidos 

de municípios para não 

aderir a planos estaduais 

de combate à Covid-19, 

disponibilizada em 

10.07.2020 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias 

Toffoli, negou pedido dos Municípios de Sete Lagoas (MG) e de 

Cabedelo (PB) de suspensão dos efeitos de decisões da Justiça 

Estadual que os obrigam a seguir as recomendações e as diretrizes 

traçadas pelos governos estaduais para fins de enfrentamento da 

pandemia da Covid-19. Segundo Toffoli, a decisões se baseiam na 

preservação da ordem jurídico-constitucional instituída pelos 

governos estaduais. 

Sete Lagoas 

No pedido de Suspensão de Tutela Provisória (STP) 442 

apresentado ao Supremo, o município alegou que editou decretos 

próprios para enfrentamento da pandemia e não poderia ser 

impedido de definir as atividades e os serviços que podem ser 

executados durante esse período, sob pena de se tornar “verdadeiro 

refém” das normas editadas por outro ente federativo. Segundo a 

argumentação, a adesão ao chamado “Plano Minas Consciente” 

(Decreto estadual 47.886/2020) e aos demais atos normativos 

editados pelo Estado de Minas Gerais seria facultativa. 

 

Novo calendário para 

pagamento do auxílio 

emergencial é 

questionado no STF, 

disponibilizada em 

10.07.2020 

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou no Supremo Tribunal 

Federal (STF) a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 712, contra dispositivos da Portaria 428/2020 

do Ministério da Cidadania, que prevê o novo calendário de 

recebimentos e saques para a primeira, a segunda e a terceira 

parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 instituído pela Lei 

13.982/2020. A ação foi distribuída ao ministro Celso de Mello. O 

presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que decide questões 

urgentes no período de recesso ou férias (artigo 13, inciso VIII, do 

Regimento Interno do STF), solicitou informações ao Ministério da 

Cidadania. Na sequência, a Advocacia-Geral da União (AGU) e a 

Procuradoria-Geral da República (PGR), sucessivamente, terão três 

dias para se manifestar sobre o pedido de liminar. 

 

UNIÃO 

Lei nº 14.024, de 

9.7.2020, publicada no 

DOU de 10.07.2020 

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para suspender 

temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes 

beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o 

período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.   Mensagem 

de veto  

PORTARIA Nº 438, DE 9 
DE JULHO DE 2020, 
publicada no DOU de 
10.07.2020 
 

Art. 1º Dispor sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio 

emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

Art. 2º O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha se 

cadastrado por meio da plataforma digital entre os dias 01 e 26 de 

maio de 2020, atendidas as condições legais, receberá o crédito da 

primeira parcela em poupança social digital aberta em seu nome, 

conforme calendário constante do Anexo I. 

Parágrafo único. Nas datas indicadas no Anexo I, os recursos 

estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos 

e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou 

QR Code. 

Art. 3º Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências 

bancárias e evitar aglomeração, os recursos disponibilizados na 
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forma do art. 2º estarão disponíveis para saques e transferências 

bancárias, conforme calendário constante do Anexo II. 

Parágrafo único. Nas datas indicadas no calendário constante do 

Anexo II, eventual saldo existente nas poupanças sociais digitais 

será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário 

houver indicado por meio da plataforma digital. 

Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 413, de 15 de junho de 2020. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

TRT 1ª Região 

TRT/RJ supera meta 
nacional de julgamento 
de processos antigos, 
disponibilizada em 
10.07.2020 
 
 

Entre os meses de janeiro e maio, o Tribunal Regional do Trabalho 

da 1ª Região (TRT/RJ) atingiu resultado expressivo nos indicadores 

estratégicos associados à meta nacional do Poder Judiciário para o 

julgamento de processos antigos (distribuídos até 31 de dezembro 

de 2018), tanto no primeiro (101,2%) como no segundo grau 

(103,5%). A meta nacional estipula que devem ser julgados 92% dos 

processos classificados como antigos em 2020. Os dados foram 

analisados pelo Conselho de Governança Participativa e 

Estratégica (CGPE) durante a segunda Reunião de Análise da 

Estratégia (RAE) de 2020, realizada virtualmente nesta quinta-feira 

(10/7). 

O TRT/RJ também alcançou 143,9% da meta interna estabelecida 

para a redução do tempo médio de tramitação, na Justiça do 

Trabalho, dos processos originários de primeiro grau. O tempo 

definido por esse indicador é o decorrido entre o ajuizamento e o 

arquivamento definitivo de processos no primeiro grau (sendo 

considerado o período em que os processos tramitaram em outras 

instâncias ou órgãos). A meta para 2020 é reduzir ao menos para 

1.179 dias o prazo médio de tramitação. Entre os meses de janeiro e 

maio, o TRT/RJ conseguiu que o tempo médio ficasse em torno de 

800 dias. Cabe destacar que os números em plena pandemia foram 

ainda mais significativos do que no início do ano: se em janeiro, esse 

tempo era de 850 dias, no mês de maio passou para 811 dias. 

Desde março, a Justiça do Trabalho tem atuado remotamente, com 

servidores e magistrados trabalhando em regime de home office. 

 

TJRJ 

Avisto TJ 63 de 2020, 

publicado em 10.07.2020 

AVISA aos Senhores (as) Magistrados (as), Chefes de Serventias, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados, Serventuários 
da Justiça e demais usuários que, em virtude da implantação do 
peticionamento eletrônico em processos físicos previsto no artigo 18 
do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 25/20, só haverá Plantão 
Extraordinário até o dia 10 de julho de 2020, mantendo-se após 
essa data tão somente os plantões ordinários diurnos de feriados e 
de finais de semana e os plantões noturnos. 

Prefeitura do 

Rio de Janeiro 

DECRETO RIO Nº 47593 

DE 9 DE JULHO DE 

2020, publicado no D.O 

em 10.07.2020 

Altera os Decretos Rio nos 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, e 
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. 

IBDFAM 

Adolescente deve ficar 

com o pai enquanto a 

mãe cumpre 14 dias de 

quarentena, 

disponibilizada em 

10.07.2020. 

O Tribunal de Justiça do Paraná -TJPR determinou que uma 
adolescente resida com o pai enquanto a mãe permanece em 
quarentena. A mulher, que possui a guarda da filha, viajou para outro 
estado durante a pandemia e deixou a garota sob os cuidados do 
homem. Ela deve ficar distante da menina por duas semanas ou até 
comprovar que não está infectada. 
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De acordo com os autos, o homem pediu a alteração de guarda em 
seu favor. Ele argumentou que teria melhores condições de criar a 
filha e informou que a mãe da adolescente viajou para outro estado 
durante a pandemia da Covid-19, deixando a garota em sua casa. 

Família que vivia em 

imóvel de empresa não 

pode ser despejada após 

demissão enquanto durar 

a pandemia, 

disponibilizada em 

10.07.2020 

Um casal de ex-empregados que vive em imóvel da empresa não 
deve ser despejado em razão da pandemia do Coronavírus. A juíza 
da Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que 
analisou o caso, destacou que “direitos patrimoniais não devem se 
sobrepor ao direito à vida, à saúde e à moradia”. 
Mesmo considerando o fim do vínculo de emprego e do início da 
inadimplência dos aluguéis serem anteriores à pandemia, a 
magistrada entendeu que 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. 

CONJUR 

CNJ proíbe audiências de 

custódia por 

videoconferência, 

disponibilizada em 

10.07.2020 

O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta sexta-feira (10/7) 
resolução que regulamenta e estabelece critérios para a realização 
de audiências e outros atos processuais por meio de 
videoconferência durante o estado de calamidade. A maior parte do 
CNJ seguiu o voto do ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho e 
do Supremo Tribunal Federal. 
A medida veta, em seu artigo 19, as audiências de custódia virtuais, 
tal como previsto no Código de Processo Penal e na Resolução 
213/15, também do CNJ. O procedimento serve para avaliar a 
legalidade da prisão e se o detido foi submetido a atos de tortura ou 
outros tipos de tratamentos degradantes. 

Veto adicional sobre uso 

obrigatório de máscaras é 

inconstitucional, diz PT, 

disponibilizada em 

10.07.2020 

O presidente da República dispõe do prazo de 15 dias úteis para 
vetar, total ou parcialmente, um projeto de lei remetido pelas casas 
legislativas. Ao incluir dois dispositivos no veto presidencial sobre o 
uso obrigatório de máscaras, depois da previsão, Jair Bolsonaro 
violou essa regra e, como consequência, as edições são 
inconstitucionais. 
O argumento é do Partido dos Trabalhadores, que levou ao Supremo 
Tribunal Federal uma ação questionando a constitucionalidade dos 
vetos. 

Bolsonaro sanciona lei 

que suspende pagamento 

de parcelas do Fies, 

disponibilizada em 

10.07.2020 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que suspende o 
pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 
até 31 de dezembro, em razão do estado de calamidade pública 
provocado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). A Lei nº 
14.024/2020 foi publicada nesta sexta-feira (10/7) no Diário Oficial da 
União. 

Covid-19: Juíza nega 

liberação total do FGTS, 

mas autoriza saque 

mensal, disponibilizada 

em 10.07.2020 

A juíza Federal Gabriela Azevedo Campos Sales, do Juizado 
Especial da 3ª região, determinou que a Caixa Econômica Federal 
libere o valor de R$ 1.045,00 do saldo da conta de um homem 
vinculadas ao FGTS. A magistrada considerou a situação da 
pandemia da covid-19 e determinou que a liberação do valor seja 
mensal. 

 

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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