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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

ERJ 

Lei Estadual 8.929 de 

15.07.2020, publicada em 

16.07.2020 

Autoriza o poder executivo a classificar como serviço essencial as 

atividades e os serviços relacionados ao comércio que especifica, 

respeitando as competências municipais e as autoridades 

sanitárias, durante o período de reconhecimento de emergência na 

saúde pública declarado pelo Estado do Rio de Janeiro em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus.  

Lei Estadual 8.930 de 

15.07.2020, publicada em 

16.07.2020 

Autoriza o poder público a disponibilizar urna funerária com visor, 

de forma que o rosto do falecido possa ser visto por seus familiares 

no momento do sepultamento, enquanto vigorar o Decreto nº 

46.973 de 16.03.2020. 

Lei Estadual 8.931 de 

15.07.2020, publicada em 

16.07.2020 

Determina medidas preventivas a serem adotadas pelas instituições 

de longa permanência para idosos (ILPIs) no Estado do Rio de 

Janeiro, em decorrência do estado de emergência e do plano de 

contingência do novo coronavírus.  

Lei Estadual 8.932 de 

15.07.2020, publicada em 

16.07.2020 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, hipermercados 

e/ou congêneres oferecerem o serviço de empacotador nos caixas 

de pagamento de produtos, enquanto perdurar o estado de 

calamidades pública, estabelecido pelo Decreto 46.973 de 

16.03.2020. 

IBDFAM 

Câmara aprova proposta 

que impede bloqueio 

judicial do auxílio 

emergencial, com exceção 

para os casos de pensão 

alimentícia, disponibilizada 

em 16.07.2020 

A Câmara dos Deputados aprovou ontem, dia 15, proposta que 

impede a Justiça de bloquear, em razão de dívidas, o auxílio 

emergencial de R$ 600 pago em decorrência da pandemia de 

Covid-19. A exceção é o caso de pensão alimentícia, no limite de 

até 50% da parcela mensal. O texto segue para análise do Senado. 

Justiça autoriza penhora 

de bens diante da 

impossibilidade de prisão 

de devedor de alimentos, 

disponibilizada em 

16.07.2020 

A 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios - TJDFT deu provimento ao recurso para assegurar o uso 

de outras formas de tomada de bens do devedor de pensão 

alimentícia, uma vez que a prisão civil do inadimplente encontra-se 

suspensa durante a pandemia do novo coronavírus. 

CONJUR 

TJ-MA suspende decisão 

que impedia cobrança de 

consignados de 

servidores, disponibilizada 

em 16.07.2020 

Diante das possíveis consequências da suspensão da cobrança de 

empréstimo consignado, como inviabilização da política monetária e 

potencial de causar grave lesão à ordem econômica e ao interesse 

coletivo, é melhor manter em dia os descontos realizados pelo 

Banco Bradesco nos salários dos servidores públicos que 

contrataram o serviço. 

Com esse entendimento, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Maranhão deu efeito suspensivo a decisão de primeiro grau que, 

baseada em leis municipal e estadual, determinou a suspensão do 

desconto das parcelas relativas ao empréstimo consignado de 

servidores públicos de Açailândia por 90 dias, em decorrência da 

epidemia. 

Migalhas 
Fábrica de vidro não 

poderá sofrer corte de 

energia durante pandemia, 

O juiz de Direito Christopher Alexander Roisin, da 3ª vara Cível 

Central de SP, impediu corte de energia de indústria de vidro 

inadimplente enquanto estiver vigente o decreto Federal 10.282/20, 
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disponibilizada em 

16.07.2020 

que assegura o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e 

atividades essenciais, como as cadeias de produção do vidro. 

TST 

Empregada afastada por 

auxílio-doença não 

receberá cesta básica, 

disponibilizada em 

16.07.2020 

 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu da 
condenação imposta à Pado S/A Industrial, Comercial e 
Importadora, de Cambé (PR), o fornecimento de cesta básica a uma 
auxiliar de serviços gerais durante o período de afastamento por 
auxílio-doença previdenciário.  

Afastamento 

A trabalhadora relatou, na reclamação trabalhista, que adquiriu 
doença ocupacional em razão dos esforços repetitivos a que estava 
sujeita no trabalho. Após consulta médica, foi diagnosticada com 
fibromialgia e teve de ser afastada. Sua pretensão era o 
recebimento de uma cesta básica mensal no valor aproximado de 
R$ 150 fornecida pela Pado aos empregados. 

A empresa, fabricante de cadeados, sustentou em sua defesa que, 
em decorrência do afastamento pelo INSS, as obrigações 
contratuais estavam suspensas durante o período. 

Deveres de conduta 

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região (PR) determinaram a manutenção da concessão da cesta 
básica. Para o TRT, diante da incapacidade da empregada, alguns 
deveres de conduta, devem ser mantidos, em especial, o de 
proteção e de solidariedade. 

Suspensão do contrato 

A relatora do recurso de revista da empresa, ministra Delaíde 
Miranda Arantes, assinalou que, segundo o disposto no artigo 474 
da CLT, o afastamento do empregado de suas atividades por 
motivo de auxílio-doença suspende o contrato de trabalho. Dessa 
forma, a jurisprudência do TST firmou o entendimento de que, 
durante o período, não são devidos o auxílio-alimentação e a cesta 
básica. 

A decisão foi unânime. 

(DA/CF) 

Processo: ARR-1815-57.2013.5.09.0242 

TST mantém condenação 

de fazenda por morte de 

empregado que caiu de 

silo, disponibilizada em 

16.07.2020 

A empresa não realizou avaliação médica para o trabalho em altura. 

16/07/20 - A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais 
(SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou embargos da 
Fazenda Dois Rios Ltda., de Lagoa da Confusão (TO), que 
pretendia reduzir o valor da indenização devida ao filho menor de 
um empregado de serviços gerais que morreu em acidente de 
trabalho. Unanimemente, os magistrados entenderam que o valor 
de R$ 250 mil foi adequado e proporcional ao dano.  

Acidente - O empregado tinha 27 anos quando ocorreu o acidente. 
Ao subir no elevador do silo para realizar serviço na parte superior, 
fixou o cinto de segurança de forma inadequada. O cinto ficou preso 
no eixo do motor, que não contava com proteção. Ele foi asfixiado, 
o cinto se rompeu, e caiu de uma altura de 19 metros, falecendo no 
local.  
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Culpa 

Ao concluir pela responsabilidade recíproca da vítima e da empresa 
pelo acidente, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Palmas (TO) fixou 
a indenização por danos morais em R$ 250 mil ao filho do ex-
empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 
(DF/TO) confirmou os valores arbitrados. A decisão foi mantida pela 
Terceira Turma do TST, o que levou a empresa a interpor embargos 
à SDI-1. As decisões levaram em conta circunstâncias como a 
ausência de proteção do motor, da realização de avaliação médica 
para o trabalho em altura e de treinamento específico para a tarefa.  

Valor 

O relator, ministro Breno Medeiros, destacou a conclusão da 
Terceira Turma de que a quantia de R$ 250 mil é adequada e 
proporcional à sua finalidade e às circunstâncias envolvidas, como 
a parcela de culpa da empresa no caso, a morte do empregado aos 
27 anos, a condição econômica da empresa, o não enriquecimento 
indevido e o caráter pedagógico da medida.  

Segundo o relator, o valor da indenização por danos morais 
somente é revisto no TST nos casos de excessiva desproporção 
entre o dano e a gravidade da culpa, em que o montante fixado for 
considerado excessivo ou irrisório e não atenda à finalidade 
reparatória, o que não é o caso. 

A decisão foi unânime. 

Processo: E-RR-2301-47.2014.5.10.0802 

TRF-2 

Pedidos judiciais 

relacionados ao auxílio 

emergencial agora têm 

código próprio no sistema 

processual do TRF2, 

disponibilizada em 

16.07.2020 

O Tribunal Regional Federal – 2ª Região (TRF2) criou o assunto 

“Auxílio Emergencial (Lei 13.982/2020)” para o ajuizamento, no 

sistema processual e-Proc, de ações que tenham relação com o 

referido auxílio concedido em função da pandemia do novo 

Coronavírus. O código do assunto é o 1401, que deve ser inserido 

por advogados e procuradores no momento da distribuição de seus 

processos, no TRF2 e nas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e 

do Espírito Santo. A medida do Tribunal atende a determinação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incluiu o assunto “Auxílio 

Emergencial (Lei 13.982/2020)” no Sistema de Gestão de Tabelas 

Processuais Unificadas (TPU), utilizado por todos os tribunais do 

Brasil. O cadastramento de assunto pelas partes não vale para o 

sistema processual Apolo, já que nele o procedimento é feito pelos 

próprios setores de distribuição processual da primeira e da 

segunda instâncias. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

Prefeitura anuncia fase 4 

da flexibilização: pontos 

turísticos voltam com 

regras, comércio de rua 

abre mais cedo aos 

sábados e estacionamento 

da orla será liberado, 

disponibilizada em 

16.07.2020 

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou, nesta 

quinta-feira (16/07), mais medidas de flexibilização na retomada 

gradual das atividades econômicas na cidade. Com a entrada na 

fase 4, que se inicia nesta sexta-feira (17/07), pontos turísticos 

poderão voltar a abrir, mas com um terço da capacidade máxima e 

desde que não ultrapassem a regra de 4 m² por pessoa, com os 

devidos cuidados previstos nas Regras de Ouro. 

MPT 

Empresas de transporte 

coletivo de Uberlândia 

terão oito dias para 

assegurar distanciamento 

Uma liminar obtida nesta segunda-feira, 13, pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) impõe a três empresas de transporte coletivo 
urbano de Uberlândia o cumprimento de uma série de obrigações 
indicadas pelo MPT para conter a disseminação do Coronavirus 
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de passageiros em ônibus, 

disponibilizada em 

16.07.2020 

 

entre trabalhadores do setor e usuários do serviço. Além do 
município de Uberlândia, são réus na ação as empresas: Viação 
Cidade Sorriso Ltda, Transporte Urbano São Miguel de Uberlândia 
Ltda., Autotrans Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda. 

"As empresas terão prazo de 8 dias, após receberem a intimação 
da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia, para comprovar o 
cumprimento de sete obrigações emergenciais que vão assegurar 
distanciamento social entre trabalhadores e entre trabalhadores e 
usuários do serviço e assegurar acesso de trabalhadores a 
equipamentos de proteção e a procedimentos de higiene. Um 
segundo prazo, esse de 20 dias, foi concedido para que as 
empresas apresentem planos de proteção e prevenção em 
conformidade com as normas sanitárias especificais para a Covid-
19. Por sua vez, o Município de Uberlândia deverá organizar as 
linhas de transporte público de modo a garantir o cumprimento 
integral das obrigações impostas pela decisão", explica o 
procurador do Trabalho Paulo Veloso, autor da ação. 

(...) 
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O Ministério Público do Trabalho na Paraíba (MPT) realizou uma 
reunião por videoconferência, na última segunda-feira (13), para 
discutir a situação dos entregadores que trabalham para empresas 
de aplicativos. A vice-procuradora-chefe do MPT-PB Andressa 
Coutinho, a procuradora Dannielle Lucena e o procurador Raulino 
Maracajá se reuniram com o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores com Motos (Sindmotos), Ernani Bandeira. 

O sindicato apresentou um panorama da situação de trabalho dos 
entregadores por aplicativos, citando alguns dos problemas pelos 
quais eles passam, como a falta de locais de apoio para beber água 
ou usar o banheiro. Em seguida, a entidade apresentou uma 
proposta para criação de um fundo que seja revertido em benefício 
dos motoboys. 

“O procedimento promocional foi instaurado com o intuito de 
averiguarmos a situação dos trabalhadores que realizam entregas 
para aplicativos ”, informou o procurador do Trabalho Raulino 
Maracajá. “Essa atividade aumentou muito durante a pandemia. É 
importante que eles tenham um nível razoável de proteção e 
segurança para que continuem trabalhando”, acrescentou. 

O sindicato solicitou a mediação do MPT para apresentar e discutir 
a proposta com as empresas. A vice-procuradora-chefe do MPT-
PB, Andressa Coutinho, ressaltou que, embora não haja legislação 
embasando as propostas, “o MPT é parceiro do trabalhador e vai 
discutir uma forma de apoiar a categoria”.  

 

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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