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PLANALTO 

Decreto nº 10.422, de 

13.7.2020, publicado 

no DOU de 14.7.2020 

Prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de 

jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho 

e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a 

Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. 

PORTARIA 

CONJUNTA Nº 1.178, 

DE 13 DE JULHO DE 

2020, publicado no 

DOU de 14.7.2020 

Prorroga prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos 

a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e das 

Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em 

decorrência da pandemia da doença provocada pelo Coronavírus 

identificado em 2019 (Covid-19). 

PORTARIA Nº 16.655, 

DE 14 DE JULHO DE 

2020, publicado no 

DOU de 14.7.2020 

Disciplina hipótese de recontratação nos casos de rescisão sem justa 

causa, durante o estado de calamidade pública de que trata o Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. (Processo nº 

19965.108664/2020-06). 

TST 

Medidas 

administrativas 

permitem ao TST 

manter funcionamento 

a distância durante a 

pandemia, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

Nos mais de três meses de isolamento social, o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) tem adotado diversas medidas para contingenciar a crise 

sanitária e proporcionar à sociedade a continuidade do acesso à Justiça. 

Confira a seguir as ações que já foram implementadas durante o período 

da pandemia. 

Prestação jurisdicional 

Ainda em março, Tribunal suspendeu os serviços presenciais e instituiu 

o teletrabalho como medida de prevenção ao contágio do coronavírus. 

Contudo, a prestação jurisdicional foi mantida e verificaram-se ganhos 

de eficiência: o Tribunal encerrou o primeiro semestre com aumento de 

2% no número de processos julgados e de 12% no volume de 

julgamentos em sessão, em comparação com o mesmo período de 

2019.  

Para dar continuidade aos julgamentos, utilizou-se o sistema do Plenário 

Virtual e foram regulamentadas as sessões telepresenciais para todos 

os órgãos julgadores, com transmissão em tempo real pelo canal do 

Tribunal no YouTube. “O TST e a Justiça do Trabalho estão buscando 

implementar sua atividade-fim da melhor forma possível”, afirma a 

presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi. “Todos os atos e as 

iniciativas adotados pelo Tribunal buscam garantir a eficiência e a 

celeridade na prestação jurisdicional”.   

Recentemente, o Tribunal criou uma comissão técnica para elaborar 

um plano de implementação da retomada gradual dos serviços 

presenciais. Enquanto isso, continua em vigor o protocolo para a 

prestação presencial mínima de serviços no TST, com a obrigatoriedade 

de uso de máscara facial e a instalação de dispensadores de álcool 70% 

em todas as guaritas, portarias e guichês de atendimento.  

Transparência e informação 

Como medida de transparência, o Tribunal incluiu, na página inicial do 

Portal do TST, o ícone “Covid-19: Atos e produtividade”, que reúne os 

números semanais de processos julgados, decisões interlocutórias, 

despachos e atos de secretaria durante a pandemia. A página também 
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agrega as liminares deferidas sobre o tema, os atos e as 

recomendações editados e as notícias relacionadas ao tema publicadas. 

Todas as decisões e regulamentações relacionadas ao coronavírus são 

divulgadas por meio de notícias no site do TST. As decisões judiciais 

sobre relações de trabalho e a pandemia também são veiculadas 

na Rádio TST e na TV TST. 

Uma página reúne todas as informações sobre as sessões 

telepresenciais, com pautas, atos relacionados, orientações de uso, 

meio de contato e uma área de respostas às perguntas mais frequentes. 

É possível encontrar vídeos com tutoriais do sistema Cisco Meetings, 

utilizado nas sessões. 

Para marcar o mês e o Dia do Trabalho (1º de maio), a direção do TST 

promoveu três transmissões ao vivo (lives) com a ministra Cristina 

Peduzzi (O papel da Justiça do Trabalho durante a pandemia) e os 

ministros Vieira de Mello Filho, vice-presidente (A importância da 

conciliação e mediação em tempos de crise) e Aloysio Corrêa da Veiga, 

corregedor-geral da Justiça do Trabalho (O funcionamento da Justiça 

durante o isolamento social). O Programa Trabalho Seguro também 

promoveu uma live para debater as singularidades da pandemia e a 

importância da saúde e da segurança no trabalho neste momento. 

TRT 1ª 

Região 

Ouvidoria do TRT/RJ 

registra aumento de 

400% no número de 

elogios recebidos 

durante a pandemia, 

disponibilizada em 

14.07.2020 

 

A Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) 

registrou um aumento de 400% no número de elogios dirigidos à 

atuação do Tribunal, seus servidores e magistrados durante a pandemia. 

Em 2019, no período de 18 de março a 9 de julho, foram recebidos 29 

elogios pela unidade. Neste ano, no mesmo período, foram registrados 

145 elogios. Segundo análise dos servidores da Ouvidoria, a maioria dos 

145 elogios veio de advogados satisfeitos com o pronto atendimento 

prestado pelas varas do trabalho, seja por meio de telefone ou por e-

mail, principalmente no encaminhamento de petições urgentes e 

priorização na liberação de alvarás. Há também elogios por parte dos 

servidores do Tribunal satisfeitos com o atendimento prestado pela 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) para 

viabilizar o trabalho remoto. De acordo com o ouvidor suplente do 

TRT/RJ, desembargador José Luis Campos Xavier, é possível perceber 

que tanto os servidores quanto os magistrados se empenharam para 

que a prestação jurisdicional não fosse interrompida, e os números do 

painel de produtividade no portal do TRT/RJ demonstram o 

compromisso de todos. "Em quatro meses de interrupção das atividades 

presenciais, servidores e magistrados precisaram reinventar a forma de 

trabalhar, sem saber se iria dar certo. Agora estamos convictos de que 

fizemos o melhor dentro do que era possível. O teletrabalho, a 

infraestrutura desenvolvida pela TI, a internet, além do senso do 

compromisso público de atender jurisdicionados e advogados sem 

interrupção das atividades administrativas e judiciais, se refletiu no 

reconhecimento da sociedade pela excelência do Trabalho", conclui. 

A Ouvidoria do TRT/RJ foi criada, em 2005, por meio do Ato nº 1354, 

para ser um canal de comunicação entre o usuário e o Tribunal. A 

unidade recebe denúncias, reclamações, críticas, elogios, pedidos de 

informação e sugestões sobre as atividades desenvolvidas pelo 

Regional fluminense, com o objetivo de melhorar os serviços e a 

prestação jurisdicional. Os interessados podem obter mais informações 

na página da Ouvidoria, disponível no portal do TRT/RJ. 
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MPT/RJ 

Justiça determina 

afastamento de 

profissionais de saúde 

que integram o grupo 

de risco da Covid-19, 

disponibilizada em 

13.07.2020 

 

Decisão é resultado de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Trabalho em Cabo Frio A Justiça do Trabalho determinou, 

nesta segunda feira, o afastamento imediato de profissionais 

pertencentes ao grupo de risco à Covid-19, das unidades municipais de 

saúde de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro. A decisão é resultado 

de uma ação civil pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do 

Trabalho (MPT) em Cabo Frio, com pedido de tutela antecipada, em face 

da administração municipal. 

O MPT abriu um inquérito civil para investigar a situação dos 

profissionais de saúde da cidade após um levantamento realizado pelos 

Conselhos Regionais de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ), 

no qual foi constatado que trabalhadores do grupo de risco (pessoas 

maiores de 60 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas e 

imunocomprometidas) não haviam sido afastados do trabalho no 

Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, em Cabo Frio, em meio à 

pandemia do novo coronavírus. Segundo o levantamento, de 5.740 

instituições de Saúde analisadas, pelo menos 4.602 profissionais de 

enfermagem foram afastados por suspeita de Covid-19. 

O procurador do Trabalho, Vitor Bauer, responsável pela ação, entende 

que “ao não implementar diretrizes da Organização Mundial da Saúde e 

do Ministério da Saúde, baseadas em consenso científico, o ente público 

viola a ordem jurídica, notadamente os princípios da prevenção e da 

precaução, norteadores da proteção ao meio ambiente laboral”. 

Diante desse quadro, a ação visa enfrentar a temática ocasionada pelos 

efeitos do novo coronavírus, em especial a pessoas que se encontrem 

em situação de risco decorrente de fator etário ou por outros aspectos, 

buscando o afastamento destes profissionais da área da saúde e 

trabalhadores de apoio de suas atividades presenciais nas unidades de 

saúde municipais, enquanto durar a pandemia, sem prejuízo dos direitos 

e vantagens decorrentes do vínculo existente. 

O juiz da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio, Fabiano Fernandes Luzes, 

também estabeleceu multa diária, no valor de R$ 10 mil, no caso de 

descumprimento da determinação, além de eventuais responsabilidades 

civil e criminal do prefeito da cidade e do secretário municipal de saúde. 

Ação Civil Pública Cível 0100559-80.2020.5.01.0431 

STF 

Presidente do STF 
rejeita liminar contra 
flexibilização de 
isolamento social no 
RJ, disponibilizado em 
14.07.2020 

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

restabeleceu decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJ-RJ) no sentido da validade dos decretos governamentais 

que flexibilizaram o isolamento social adotado como medida de 

enfrentamento da pandemia de Covid-19 no estado. No exercício de sua 

competência para decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou 

férias, Dias Toffoli indeferiu pedido de medida liminar feito pelo Ministério 

Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e pela Defensoria Pública estadual 

na Reclamação (RCL) 41791. 

CONJUR 

Pedidos de falência 

sobem 28,9% em 

junho; de recuperação 

judicial, 82,2%, 

disponibilizado em 

14.07.2020 

Os pedidos de falência aumentaram 28,9% em junho deste ano em 

relação a maio. Os de recuperação judicial cresceram 82,2%. É o que 

mostra um levantamento da Boa Vista divulgado na última quarta-feira 

(8/7). O estudo foi feito com base em informações colhidas pelo Serviço 

Central de Proteção ao Crédito (SCPC) em fóruns, varas de falência, 

Diários Oficiais e da Justiça. 
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Por Covid-19, TJ-SP 

isenta cidadãos de ir 

pessoalmente a 

cartórios, 

disponibilizada em 

14.07.2020 

Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo têm derrubado 

decisões de primeira instância que obrigavam cidadãos a ir 

pessoalmente aos cartórios durante o período de epidemia do 

coronavírus. O argumento dos relatores é evitar que as pessoas sejam 

expostas ao vírus. 

TRT-1 suspende 

liminar que obrigou 

Petrobras a pagar 

custos de home office, 

disponibilizada em 

14.07.2020 

Por entender que não ficou provado que os funcionários da Petrobras 

não tenham condições de atuar em home office, a desembargadora 

Glaucia Zuccari Braga, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

(RJ), suspendeu liminar que havia obrigado a estatal a fornecer 

equipamentos e pagar custos de 16 mil empregados que estão 

exercendo suas funções de casa. 

TRF-5 derruba liminar 

que obrigava planos 

de saúde a cobrir teste 

de Covid-19, 

disponibilizada em 

14.07.2020 

A incorporação obrigatória e aplicação em larga escala de testes de 

detecção de anticorpos da Covid-19 em setor regulado sem que haja 

qualquer garantia de efetividade gera risco à população beneficiária de 

planos de saúde e, em última análise, ao próprio funcionamento do 

setor. 

Com esse entendimento, o juiz convocado Leonardo Coutinho, do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, deu efeito suspensivo à decisão 

em tutela de urgência em ação civil pública que obrigava a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a incorporar o teste sorológico 

para o novo coronavírus no rol de cobertura obrigatória dos planos de 

saúde. 

Migalhas 

Restaurante de 

shopping consegue 

suspender multa 

rescisória em razão da 

pandemia, 

disponibilizada em 

14.07.2020 

Restaurante que rescindiu contrato com shopping em razão da 

pandemia não terá de pagar, temporariamente, multa rescisória. A 

decisão, em sede de agravo de instrumento, é da desembargadora 

Haidée Denise Grin, do TJ/SC. 

Escolas e faculdades 

de GO deverão 

fornecer informações 

sobre custos durante a 

pandemia, 

disponibilizada em 

14.07.2020 

A DPE/GO, o MP/GO e a Superintendência de Proteção aos Direitos do 

Consumidor (Procon/GO) obtiveram uma decisão liminar que obriga que 

50 instituições de ensino, entre escolas e faculdades, forneçam 

informações claras e adequadas sobre metodologias utilizadas e custos 

existentes durante o período de suspensão total ou parcial das aulas 

presenciais em decorrência da pandemia do coronavírus. Em caso de 

descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 5 mil. 

 

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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