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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS 

RESUMO 

TJRJ 

TJRJ produz 95 mil 

decisões em uma 

semana, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro produziu um número 

recorde de decisões e despachos desde o início do Regime Diferenciado 

de Atendimento de Urgência (RDAU), em março deste ano. De 6 a 12 de 

julho, foram produzidas 95.976 decisões (94.377 na primeira instância e 

1.599 na segunda instância) e 161.137 despachos (152.820 na primeira 

instância e 8.317 na segunda instância). No mesmo período, o TJRJ 

somou 44.428 sentenças (39.479 na primeira instância e 4.949 na 

segunda instância), e foram cumpridos 1.722.729 atos por servidores 

(1.626.581 na primeira instância e 96.148 na segunda instância). 

ERJ 

Decreto Estadual 

47.160 de 10.07.2020, 

publicado em 

13.07.2020 

Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no 

contexto da pandemia da Covid-19. 

Detran amplia vagas e 

serviços esta semana, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

Dando seguimento à retomada gradual das atividades, o Detran.RJ volta 

a disponibilizar, a partir desta segunda-feira (13/07), os serviços de 

transferência de propriedade, segunda via do Certificado de Registro de 

Veículo (CRV), mudança de município e transferência de jurisdição. 

Assim como já é feito para retirada do licenciamento anual e outros 

serviços veiculares, o atendimento será no modelo drive-thru, ou seja, a 

pessoa não precisa sair do veículo para ser atendida. 

CONJUR 

Juiz manda 

distribuidora cobrar 

apenas energia que foi 

consumida, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

A empresa fornecedora de energia pode suportar, por período curto, a 

contraprestação mensal faturada apenas com base no efetivo consumo 

de uma empresa consumidora. Com esse entendimento, o juiz Guilherme 

Ferreira da Cruz, da 45ª Vara Cível Central da Capital (SP), determinou 

que uma distribuidora cobre apenas a energia que foi consumida por um 

posto de gasolina. 

TJ-SP proíbe 

deputado federal de 

dar festas em sua 

casa, disponibilizada 

em 13.07.2020 

Dentro de sua zona, o proprietário pode, em regra, retirar da coisa que é 

sua todas as vantagens, conforme lhe for mais conveniente ou agradável; 

porém, a convivência social não permite que ele aja de tal forma que o 

exercício passe a importar em grande sacrifício ou dano ao seu vizinho. 

Com base nesse entendimento, o juízo da 26ª Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar proibindo o 

deputado federal Guilherme Mussi de dar festas em sua residência na 

capital paulista. 

Pessoas físicas e 

jurídicas com dívidas 

tributárias terão até 

70% de desconto, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

As pessoas físicas e jurídicas com créditos considerados irrecuperáveis 

ou de difícil recuperação poderão negociar as suas dívidas tributárias 

com a Administração Pública, de acordo com uma portaria publicada pela 

Advocacia-Geral da União (AGU). Os devedores vão receber descontos 

de até 70% e contarão com parcelamentos em até 145 meses. 

O texto da AGU regulamenta as negociações previstas pela Lei nº 

13.988/20 e a transação por proposta individual passará a valer nesta 

quarta-feira (15/7), envolvendo créditos administrados pela Procuradoria-

Geral Federal (PGF) e outros cuja cobrança compete à Procuradoria-

Geral da União (PGU). 

Migalhas 
Advogada 

hospitalizada por 

covid-19 consegue 

A corregedora-Geral de Justiça do TJ/SC, desembargadora Soraya 

Nunes Lins, suspendeu todos os prazos de processos nos quais atua 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/7398684
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suspender prazos de 

todos processos que 

atua, disponibilizada 

em 13.07.2020 

uma advogada que esteve hospitalizada, em coma, e se recupera da 

covid-19. 

STF 

Painel inclui principais 

decisões do Supremo 

relacionadas à Covid-

19, disponibilizada em 

13.07.2020 

O Painel de Ações Covid-19, página no site do Supremo Tribunal Federal 

(STF) onde é possível acompanhar dados atualizados sobre todos os 

processos em curso relacionados à pandemia, passa a incluir 

as principais decisões já tomadas pela Corte a respeito da matéria. Com 

a medida, o STF proporciona mais transparência ao usuário, 

apresentando um resumo das decisões com uma linguagem simplificada, 

que permite ao cidadão acompanhar os processos de maior repercussão 

relacionados ao tema. As decisões estão organizadas por classe 

processual, para facilitar a pesquisa. 

TRF-2 

TRF2: Comitê que 

estuda retorno ao 

trabalho presencial 

discute medidas para 

perícias, audiências e 

atendimento dos JEFs, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

O retorno gradual às atividades presenciais da primeira e da segunda 

instâncias da Justiça Federal, nas capitais e no interior do Rio de Janeiro 

e do Espírito Santo, só deverá ocorrer quando for possível garantir ampla 

segurança sanitária, nas suas instalações físicas, para partes, 

advogados, procuradores, magistrados, servidores, estagiários e 

prestadores de serviço. Esse foi o consenso central firmado na primeira 

reunião realizada pelo comitê criado em junho pelo Tribunal Regional 

Federal – 2ª Região (TRF2) para monitorar a sua produtividade durante o 

regime de trabalho remoto e promover estudos para a retomada do 

trabalho presencial, interrompido desde 16 de março por determinação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como medida para conter a 

disseminação da pandemia causada pelo vírus Covid-19. 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

DECRETO RIO Nº 

47598 DE 10 DE 

JULHO DE 2020, 

publicado no D.O em 

13.07.2020 

Suspende por prazo indeterminado a venda de bebidas alcoólicas em 

bancas de jornais e revistas no Município do Rio de Janeiro. 

 

PORTARIA 

F/SUBLFCU/CLF Nº 

681, DE 10 DE JULHO 

DE 2020, publicado no 

D.O em 13.07.2020 

Dispõe sobre a delegação de competência para a autorização de 

colocação de mesas e cadeiras sob a égide do Decreto 47.550/2020. 

RESOLUÇÃO “N” Nº 

319 DE 10 DE JULHO 

DE 2020, publicado no 

D.O em 13.07.2020 

Dispõe sobre a prorrogação da autorização de operação de veículos do 

serviço de transporte complementar estabelecida na Resolução SEOP 

“N” Nº 316, de 27 de maio de 2020. 

Procon Carioca 

notifica Estácio de Sá, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

 

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do Procon Carioca, notificou a 

Universidade Estácio de Sá. O órgão recebeu denúncia de que, além de 

o conteúdo acadêmico dos alunos não ser executado conforme 

contratado, principalmente na parte prática, os contratos de matrículas 

trazerem cláusula impedindo descontos por conta da pandemia para 

quaisquer cursos, mesmo que sejam determinados por lei ou por 

qualquer outra norma. O Procon Carioca exigiu que a Universidade 

apresente a planilha com as despesas estimadas para o primeiro e 

segundo semestres deste ano e com os custos que efetivamente teve de 

janeiro a junho de 2020. Esses gastos se referem a serviços públicos 

como água, luz, internet e TV; limpeza, marketing, aulas virtuais antes e 

após pandemia, eventos, entre outros. 
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TST 

Podcast Trabalho em 

Pauta debate saúde e 

segurança no trabalho 

em tempos de 

pandemia, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

O sexto episódio do podcast “Trabalho em Pauta” já pode ser acessado 

pelo site da Rádio TST e pelas plataformas de streaming de áudio, como 

Spotify e Deezer. Na última edição da primeira temporada, o programa 

aborda as medidas necessárias à proteção de empregados e 

empregadores durante a pandemia da Covid-19.  

A coordenadora do Programa Trabalho Seguro, ministra Delaíde Miranda 

Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), destaca a saúde mental 

de trabalhadores e empresários como aspecto primordial a ser observado 

pelos poderes públicos. “Os casos de transtornos psicológicos podem se 

tornar cada vez mais recorrentes”, avalia. Outra convidada, a psicóloga 

Ester Câmara, lista os cuidados que os profissionais devem ter para 

manter as emoções estabilizadas no regime de teletrabalho.   

Também participam do debate a desembargadora Márcia Bessa, do TRT 

da 11ª Região (AM/RR), e o juiz do trabalho André Machado, do TRT da 

13ª Região (PB), gestores regionais do programa Trabalho Seguro. O 

magistrado, representante da Região Nordeste, explica como deverá ser 

a retomada das atividades nos nove estados da região. A 

desembargadora, por sua vez, analisa porque a Covid-19 tem sido mais 

letal na Região Norte do que no resto do país, além de propor ações de 

proteção a empregados que precisam trabalhar presencialmente em toda 

a região.  

TRT 10ª 

Região 

TRT-10 mantém 

prorrogação de licença 

para que trabalhadora 

não precise voltar ao 

Brasil durante fase 

crítica da pandemia, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

O desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 10ª Região (TRT-10), concedeu liminar em Mandado de 

Segurança para garantir a uma empregada da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que está na Índia, a prorrogação por 

seis meses de sua licença para que ela não precise voltar agora ao 

Brasil. De acordo com o desembargador, se for obrigada a retornar da 

Índia para o Brasil – países que registram quantidade elevada de óbitos – 

durante a fase crítica da pandemia de covid-19, a funcionária correrá 

risco. 

Consta dos autos que a Embrapa impetrou mandado de segurança, com 

pedido de liminar, contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de 

urgência antecipada para determinar a prorrogação da licença 

anteriormente concedida pela empregadora, suspendendo pelo prazo de 

seis meses a determinação da empresa de retorno da empregada ao 

Brasil. 

No pedido, a empresa sustenta que a decisão de primeira instância teria 

afastado seu poder diretivo e desconsiderado o acordo feito entre as 

partes, no sentido de que não haveria nova prorrogação da suspensão do 

contrato de trabalho, e que a trabalhadora voltaria ao país em fevereiro 

ou março de 2020 para, em abril de 2020, retomar suas atividades 

laborais. A Embrapa diz, ainda, que necessita do retorno da empregada 

com a maior brevidade de tempo, a fim de evitar prejuízos às atividades 

institucionais pelas quais ela é responsável. 

Mas, em sua decisão, o desembargador revelou que, no caso em tela, 

quem corre maior perigo de dano é a empregada, caso seja obrigada a 

retornar da Índia para o Brasil durante fase crítica da pandemia 

vivenciada nos dois países, que atualmente registram quantidade elevada 

de óbitos. Mesmo existindo voos regulares entre Nova Deli e São Paulo, 

frisou o desembargador, a decisão do juízo de primeira instância não se 

mostra desproporcional, pois está plenamente em consonância com o 

panorama atual da pandemia da covid-19, a qual, por si só, já autoriza 

decisão excepcional. 
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Além disso, ressaltou, a questão da impossibilidade de prorrogação da 

suspensão do contrato de trabalho não se aplica à situação presente, 

pois na época da última prorrogação da suspensão do contrato de 

trabalho, não se cogitava da possibilidade da existência da pandemia do 

novo coronavírus. Nesse ponto, o desembargador Pedro Foltran explicou 

que, a teor do artigo 393 (parágrafo único) do Código Civil, o atual 

momento “autoriza a não responsabilização por obrigação assumida, em 

decorrência de caso fortuito e força maior, quando uma das partes não 

pode responder por eventuais prejuízos causados à outra decorrente de 

fato necessário, superveniente e inevitável, fora do alcance do poder 

humano, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. 

O panorama atual admite alteração de ajuste anterior, em consequência 

da calamidade pública provocada pela covid-19, não podendo se falar em 

ausência de fundamentação verossímil, afronta ao poder diretivo da 

Embrapa, nem tampouco em desatendimento aos princípios da boa-fé, da 

segurança jurídica e do respeito ao acordo firmado, concluiu o 

desembargador Pedro Foltran ao indeferir a liminar requerida pela 

Embrapa, mantendo a decisão de primeiro grau. 

(Mauro Burlamaqui) 

Processo n. 0000482-46.2020.5.10.0000 

 

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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