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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS 

RESUMO 

PLANALTO 

RESOLUÇÃO Nº 4.838, 

DE 21 DE JULHO DE 

2020, publicada em 

22.07.2020 

Dispõe sobre operações de crédito contratadas no âmbito do 

Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas pelas 

instituições que especifica. 

SENADO 

Projeto de lei proíbe 

reajustes na tarifa de 

energia elétrica em 2021, 

disponibilizada em 

21.07.2020. 

Com a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, a 

renda das famílias brasileiras tem diminuído. Para amenizar os 

impactos dessa recessão, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) 

apresentou o PL 3.851/2020 que veda reajustes na tarifa de 

energia elétrica em 2021. 

De acordo com o projeto de lei, ficará vedado o reajuste tarifário 

para o setor elétrico até janeiro de 2022. Neste ano, o resultado do 

congelamento tarifário do período anterior não poderá ser 

repassado de uma vez aos consumidores, devendo ser 

escalonado ao longo dos próximos cinco anos. 

Ao justificar a proposta, o senador afirmou que os impactos da 

pandemia na economia do país serão sentidos por longo tempo 

após o controle da doença. Para Rogério, é necessário que o 

Congresso aprove medidas capazes de amenizar as 

consequências da crise para os brasileiros. 

“As famílias brasileiras estão com a renda cada dia mais reduzida. 

A pandemia do coronavírus agravou esse quadro. Por isso, o 

Estado brasileiro precisa adotar medidas para amenizar esse 

sofrimento”, disse Rogério em suas redes sociais. 

O senador declarou ainda que o setor elétrico teve seu revés 

econômico imediato mitigado por meio de ação governamental — 

edição da Medida Provisória 950/2020, que criou a conta-covid. 

Porém, segundo ele, deve haver compensação aos usuários do 

serviço, os quais também sofrem e sofrerão efeitos da crise 

causada pela pandemia.  

Fonte: Agência Senado 

CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

Projeto obriga poder 

público a criar plataforma 

gratuita para ensino a 

distância, disponibilizada 

em 22.07.2020 

 

O Projeto de Lei 3857/20 obriga o poder público a oferecer 

gratuitamente uma plataforma virtual de aprendizagem para 

escolas da educação básica das redes públicas e privadas. Em 

análise na Câmara dos Deputados, o texto exige que a plataforma 

seja desenvolvida em código aberto e permita a criação de 

inúmeras salas de aula virtuais. 

O desenvolvimento da plataforma, segundo o projeto, deverá levar 

em conta especificidades de diversas modalidades de educação – 

regional, do campo, especial, indígena e quilombola – a fim de 

atender às necessidades específicas dos alunos. A ideia é permitir 

a oferta de conteúdos e de recursos educacionais à distância. 

Base curricular 

Proposto pela bancada do PCdoB, o projeto exige que os objetivos 

de aprendizagem e os conteúdos de cada disciplina sigam a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional (LDB). 

“A pandemia mostrou a enorme desigualdade das escolas. Não 

apenas no acesso aos instrumentos, computador, celular, como no 

preparo dos profissionais e dos alunos no uso das plataformas 

digitais, a EADs”, observa a líder do partido, deputada Perpétua 

Almeida (PCdoB-AC). 

Em caráter complementar e sincronizado, redes de televisão e de 

rádio do setor público poderão ser utilizadas para divulgar os 

conteúdos pedagógicos. 

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

CSJT 

Live nesta quinta (23) 

abordará saúde e 

segurança no trabalho em 

tempo de pandemia, 

disponibilizada em 

22.07.2020 

O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

(Programa Trabalho Seguro) da Justiça do Trabalho está 

realizando, no mês de julho, uma maratona de transmissões ao 

vivo pela internet com o tema “Construção do trabalho seguro e 

decente em tempos de crise”. Nesta quinta (23), é a vez dos 

gestores da Região Sul, que vão promover a live com o tema 

“Organização do trabalho - prevenção ao adoecimento decorrente 

da pandemia da covid-19”.  

O evento, que será transmitido ao vivo, das 16h30 às 18h30, 

pelo canal oficial da Escola Judicial da 9ª Região (PR) no 

YouTube, contará com a participação do médico Laerte Idal 

Sznelwar, – professor da Poliusp, especialista em ergonomia, 

saúde do trabalhador e psicodinâmica do trabalho; e Márcia 

Bandini, professora da Unicamp e Presidente da Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho (2016-2019). 

A live terá ainda a participação dos desembargadores Roberto 

Guglielmetto e Alexandre Correa da Cruz, além dos juízes Valéria 

Rocha e Ricardo Jahn, gestores regionais do Programa Trabalho 

Seguro dos TRTs da região sul. A mediação fica a cargo do gestor 

nacional representante da Região Sul, juiz do TRT da 9ª Região 

(PR) Leonardo Wandelli. 

O evento possibilitará a magistrados, servidores e estudantes de 

Direito o cômputo de duas horas de atividade de formação e 

capacitação. Para mais informações, entrem em contato com a 

Escola Judicial da 9ª Região (PR) pelo e-

mail escolajudicial@trt9.jus.br. 

Ação nas redes 

Ainda na região Sul do país, o TRT da 12ª Região (SC) começou a 

divulgar, desde a última segunda-feira (20), vídeos gravados por 

magistrados alertando sobre a importância de se manter os 

ambientes de trabalho seguros e saudáveis durante a pandemia. A 

intenção dos juízes é reforçar a ideia de que os cuidados com a 

segurança do trabalho não podem ser esquecidos, mesmo neste 

momento, em que as preocupações estão voltadas para como se 

proteger do novo coronavírus. 

São nove vídeos de dois a três minutos, cada um deles tratando 

de assuntos específicos, como normas regulamentadoras, 

responsabilidade conjunta, trabalho remoto, trabalho doméstico, 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-norma-pl.html
https://www.camara.leg.br/deputados/73943
https://www.camara.leg.br/deputados/73943
https://www.camara.leg.br/noticias/573454-SAIBA-MAIS-SOBRE-A-TRAMITACAO-DE-PROJETOS-DE-LEI
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/live-do-programa-trabalho-seguro-nesta-quinta-23-abordar%C3%A1-sa%C3%BAde-e-seguran%C3%A7a-no-trabalho-em-tempo-de-pandemia-1
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/live-do-programa-trabalho-seguro-nesta-quinta-23-abordar%C3%A1-sa%C3%BAde-e-seguran%C3%A7a-no-trabalho-em-tempo-de-pandemia-1
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/live-do-programa-trabalho-seguro-nesta-quinta-23-abordar%C3%A1-sa%C3%BAde-e-seguran%C3%A7a-no-trabalho-em-tempo-de-pandemia-1
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/live-do-programa-trabalho-seguro-nesta-quinta-23-abordar%C3%A1-sa%C3%BAde-e-seguran%C3%A7a-no-trabalho-em-tempo-de-pandemia-1
https://www.youtube.com/user/EscolaTRTPR
mailto:escolajudicial@trt9.jus.br


 

 

frigoríficos e saúde mental. Eles serão exibidos diariamente até 27 

de julho. Confira-os no Instagram e no Facebook do TRT da 12ª 

Região (SC). 

Saiba mais: Programa Trabalho Seguro vai realizar maratona 

de lives sobre trabalho decente em tempos de crise 

TRT 1ª 

REGIÃO 

9ª Turma decide: 

dificuldades financeiras 

para pagar salário em dia 

não podem ser 

configuradas como “força 

maior”, disponibilizada em 

22.07.2020 

 

A 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ) entendeu ser cabível o pagamento de multa por atraso 

no pagamento de salários aos empregados representados pelo 

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do 

Rio de Janeiro (SAAE/RJ). No caso em tela, por unanimidade, o 

colegiado acompanhou o voto do relator do acórdão, 

desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, 

entendendo ser inaplicável a tese apresentada pela empregadora, 

de “força maior”, para não efetuar os pagamentos em dia. 

Segundo o magistrado, dificuldades financeiras não podem ser 

enquadradas no conceito de “força maior”, pois fazem parte do 

risco da atividade empresarial. 

(...) 

 “O fato noticiado pela Reclamada não se confunde com a força 

maior de que trata o artigo 501 da Consolidação das Leis do 

Trabalho. A força maior é configurada pela ocorrência de um fato, 

cujos efeitos não poderiam ser evitados ou impedidos, consoante 

dispõe o artigo 393 do Código Civil. Dificuldades financeiras estão 

inseridas no risco da atividade econômica, não se caracterizando 

como evento imprevisível. Outrossim, o §1º do art. 501 dispõe 

expressamente que a imprevidência do empregador exclui a razão 

de força maior. (TRT 2ª Região, 11ª Turma, Rel. Wilma Gomes da 

Silva Hernandes).” 

Outro pedido do recurso ordinário acolhido pelo segundo grau foi a 

responsabilização subsidiária do Município do Rio de Janeiro. 

Nas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, são admissíveis 

os recursos enumerados no art. 893 da CLT. 

PROCESSO nº 0100206-79.2017.5.01.0064 

 

TRT 10ª 

REGIÃO 

Juíza nega pedido das 

Lojas Riachuelo para não 

testar quinzenalmente 

funcionários de shoppings 

para covid-19, 

disponibilizada em 

22.07.202 

 

A juíza Júnia Marise Lana Martinelli, titular da 20ª Vara do 

Trabalho de Brasília, negou mandado de segurança em que as 

Lojas Riachuelo questionavam decreto do governador do Distrito 

Federal que obriga a testagem quinzenal para covid-19 de todos 

os trabalhadores que atuam em shopping centers. Para a 

magistrada, a obrigatoriedade de testar todos os empregados é 

imprescindível para a reabertura do comércio, diante da atual 

situação de emergência sanitária. 

As Lojas Riachuelo impetraram mandado de segurança para 

questionar o Decreto 40.817/2020, do GDF, que obriga a 

realização de testes para diagnosticar o novo coronavírus em 

todos os funcionários de centros comerciais e shoppings centers, 

a cada quinze dias. A empresa diz que já toma diversas medidas 

de prevenção e pede que não seja obrigada a realizar os testes 

regulares para diagnóstico da covid-19 em seus empregados, e 

https://www.instagram.com/trt_sc/
https://www.facebook.com/trt.sc.oficial/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/7990084
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/7990084
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/9-turma-decide-dificuldades-financeiras-para-pagar-salario-em-dia-nao-podem-ser-configuradas-como-forca-maior-/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/9-turma-decide-dificuldades-financeiras-para-pagar-salario-em-dia-nao-podem-ser-configuradas-como-forca-maior-/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/9-turma-decide-dificuldades-financeiras-para-pagar-salario-em-dia-nao-podem-ser-configuradas-como-forca-maior-/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/9-turma-decide-dificuldades-financeiras-para-pagar-salario-em-dia-nao-podem-ser-configuradas-como-forca-maior-/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/9-turma-decide-dificuldades-financeiras-para-pagar-salario-em-dia-nao-podem-ser-configuradas-como-forca-maior-/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/9-turma-decide-dificuldades-financeiras-para-pagar-salario-em-dia-nao-podem-ser-configuradas-como-forca-maior-/21078
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53707
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53707
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53707
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53707
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53707


 

 

nem se submeter às demais regras do decreto. Alternativamente, 

pede que seja obrigada a fazer exame apenas nos funcionários 

que apresentem sintomas da doença. 

Em defesa, o GDF afirma que a necessidade de realização de 

testes para a detecção da covid-19 em todos os funcionários dos 

estabelecimentos comerciais tem como objetivo salvaguardar a 

saúde da população, e que o decreto se encontra dentro dos mais 

estritos limites de tecnicidade e precaução possíveis. O Ministério 

Público do Trabalho se manifestou nos autos, também pelo 

indeferimento do pedido. Para o MPT, o decreto busca garantir a 

saúde e o meio ambiente do trabalho sadio e seguro dos 

profissionais que atuam em shopping centers e centros 

comerciais, com a adoção de medidas preventivas que visam a 

impedir a disseminação da covid-19 no Distrito Federal. 

Novo decreto 

Inicialmente, a juíza afastou a preliminar de perda de objeto pela 

revogação do decreto questionado. A magistrada explicou que 

embora o Decreto 40.817/2020, editado em maio, tenha sido 

expressamente revogado pela edição do Decreto 40.939/2020, no 

início de julho, este novo normativo também prevê, 

expressamente, a manutenção da obrigatoriedade de realizar os 

testes de covid-19 em todos os empregados, colaboradores, 

terceirizados e prestadores de serviço de shopping centers. 

Situação de emergência sanitária 

Quanto ao mérito, a juíza salientou que as medidas adotadas pelo 

GDF constituem normativas de saúde pública para o 

enfrentamento da covid-19, de forma que a obrigatoriedade de 

testar todos os empregados é imprescindível para a reabertura do 

comércio diante da atual situação de emergência sanitária. A 

magistrada concordou com a alegação do MPT, no sentido de que 

“um meio ambiente de trabalho saudável constitui finalidade 

expressa na Constituição Federal, conforme artigos 200 (inciso 

VIII) e 225, bem de uso comum do povo, cabendo ao empregador, 

no contexto da relação empregatícia, a adoção de providências 

tendentes ao cumprimento das normas de saúde e segurança no 

trabalho”. 

(Mauro Burlamaqui) 

Processo n. 0000354-63.2020.5.10.0020 

 

CNMP 

Boletim mostra atuação 

da Comissão da Saúde do 

CNMP ao longo da última 

semana, disponibilizada 

em 22.07.2020 

A Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CES/CNMP), presidida pela conselheira Sandra Krieger, 
apresentou, nesta quarta-feira, 22 de julho, o décimo sexto 
boletim de acompanhamento da pandemia de Covid-19, que 
traz as principais ações da última semana de trabalho. 

Na quinta-feira, 16 de julho, a CES/CNMP participou de mais um 
encontro no âmbito da Segov da Presidência da República. A 10ª 
Reunião de Resolução Extrajudicial de Conflitos teve por pauta 
temas como a solução de problemas identificados no pagamento 
do auxílio emergencial, a proteção de populações indígenas e as 
dificuldades enfrentadas em determinadas regiões do país para a 
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gradativa e consciente retomada das atividades econômicas. 

Já na última sexta-feira, 17 de julho, ocorreu a segunda parte do I 
Congresso Virtual do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems). Na oportunidade, o membro auxiliar da 
CES/CNMP Jairo Bisol propôs, em especial, uma reflexão relativa 
às dificuldades enfrentadas pela gestão, ocasionadas pela 
maneira como o controle é exercido, pela política de escolha dos 
gestores, além do próprio sistema de judicialização. Sob este 
prisma, destacou a necessidade de diálogo entre gestão, controle 
externo, política e Justiça, o que evitaria judicializações 
desnecessárias. 

Por fim, na segunda-feira, 20 de julho, a CES/CNMP integrou a 
reunião semanal do grupo responsável pelo desenvolvimento do 
painel interinstitucional sobre a Covid-19, no âmbito do 
Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e 
Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão. 
Nesta primeira etapa do trabalho, a ferramenta reunirá dados da 
Defensoria Pública da União e da Advocacia-Geral da União, além 
daqueles oriundos da atuação do Conselho Nacional de Justiça e 
do Ministério Público Federal. 

Boas práticas 

O Ministério Público do Estado de Goiás passou a divulgar, desde 
o último dia 13, um boletim integrado diário sobre leitos de unidade 
de terapia intensiva e de enfermaria, delimitando as abrangências 
estadual e municipal, os leitos disponíveis e ocupados, os que 
estão em fase de implantação e a taxa de ocupação em 
percentuais. 

Por sua vez, o Ministério da Saúde publicou, nessa terça-feira, 21 
de julho, a Portaria nº 1.792, que torna obrigatória a notificação à 
pasta de todos os resultados de testes diagnósticos para detecção 
da Covid-19. A obrigatoriedade vale para todos os laboratórios da 
rede pública, rede privada, universitários e quaisquer outros, em 
todo território nacional. A notificação deverá ser realizada no prazo 
de até 24 horas a partir do resultado do teste, mediante registro e 
transmissão de informações na Rede Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS). 

Cenários 

Na sexta-feira passada, 17 de julho, a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) lançou o Boletim do Observatório Fiocruz Covid-19. O 
periódico traz dados em relação ao cenário epidemiológico da 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da Covid-19 nos 
estados e no Distrito Federal, além de fornecer informações sobre 
a capacidade de atendimento do sistema de saúde neste período 
de pandemia. 

De acordo com o Boletim da Fiocruz, correspondente às semanas 
epidemiológicas 27 e 28 (dados de 28 de junho a 11 de julho), 
observou-se uma estabilização da pandemia em níveis altos, tanto 
no número de casos quanto na mortalidade. Em relação à 
incidência, as maiores taxas foram registradas nos estados de 
Roraima e Sergipe e no Distrito Federal. No que se refere ao 
número de óbitos, o maior aumento ocorreu em Tocantins, com 
uma média de crescimento de 5,3% nas últimas duas semanas, o 
que, de acordo com o boletim, indica uma situação de alerta 
máximo. 



 

 

Além disso, o boletim da CES/CNMP apresenta números da 
Covid-19 divulgados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
e dados relativos à evolução da pandemia no Brasil e no mundo. 

MPRJ 

MPRJ recomenda a seis 

municípios que não 

flexibilizem restrição social 

ou desmobilizem 

estruturas de atendimento 

a pacientes de Covid-19 

com base em dados 

isolados e não 

consolidados, 

disponibilizada em 

22.07.2020 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por 

meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da 

Região Metropolitana I, expediu, nesta sexta-feira (17/07), 

Recomendação aos municípios de Nova Iguaçu, Queimados, 

Japeri, Itaguaí, Seropédica e Paracambi, representados por seus 

respectivos prefeitos e secretários de Saúde, para que se 

abstenham de adotar qualquer nova decisão de flexibilização das 

medidas restritivas de atividades da sociedade em geral (sejam 

elas econômicas, culturais, esportivas ou outras) com fundamento 

em um único indicador, como a taxa de ocupação de leitos, ou a 

queda do número de novos casos de Covid-19 e novos óbitos por 

coronavírus, supostamente verificada nas três últimas semanas. 

O MPRJ também recomenda aos seis municípios citados que não 

adotem qualquer medida de desmobilização de serviços de saúde 

implementados especialmente no enfrentamento da pandemia 

ainda em curso, tais como hospitais de campanha, centros de 

triagem, e equipes de monitoramento, também tomando como 

base apenas a taxa de ocupação de leitos, ou em função da 

alegada redução no número de casos e mortes. 

E pede ainda que qualquer eventual decisão a respeito desses 

dois pontos - flexibilização das medidas restritivas e 

desmobilização de serviços locais de saúde - seja fundamentada 

com base nos indicadores da Nota Técnica nº 01/2020, da 

Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações 

Governamentais Integrada da COVID do Governo do Estado, 

devendo ser demonstrado o cálculo dos indicadores no ato 

administrativo que implementar a decisão. Por fim, recomenda o 

parquet fluminense que as decisões e etapas sobre estes dois 

pontos cruciais relativos à Covid-19 não sejam implementada 

antes do decurso de três semanas desde a implementação da 

decisão/etapa anterior. 

Como fundamento para a Recomendação, o MPRJ afirma que um 

diagnóstico fidedigno a respeito da real relevância e gravidade da 

epidemia no território de cada município deve, necessariamente, 

levar em conta um grupo de indicadores, e não somente um 

indicador, isoladamente considerado. E que novos casos ou óbitos 

pela doença demoram cerca duas a três semanas para serem 

registrados e contabilizados pelos sistemas oficiais de vigilância 

dos municípios, sendo prematura a alteração das políticas 

públicas antes que tais dados estejam de fato consolidados. 

O envio da Recomendação não afasta a atuação da Controladoria 

Interna de cada município, nem a fiscalização externa dos entes 

legitimados, e tampouco afasta a responsabilidade legal pessoal 

de quaisquer agentes públicos por atos nos exercícios de suas 

funções. A omissão no seu cumprimento poderá ensejar as 

medidas judiciais cabíveis, dentre as quais a responsabilização 

por ato de improbidade administrativa. 

Leia a Recomendação. 

 

STJ 
Em razão da pandemia, 

presidente do STJ 

mantém criança com 

Em respeito ao princípio do melhor interesse da criança e tendo 
em vista os riscos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o 
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João 
Otávio de Noronha, concedeu liminar para retirar um bebê do 
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casal que quer regularizar 

adoção, disponibilizada 

em 22.07.2020 

abrigo institucional e mantê-lo sob a guarda de um casal. A 
medida vale até o julgamento do mérito do habeas corpus no qual 
o casal pede para permanecer com a criança sob seus cuidados 
enquanto tenta regularizar a adoção. O Ministério Público do Rio 
Grande do Sul ajuizou ação para tirar a criança do casal por 
verificar indícios de adoção irregular e falsidade no registro de 
paternidade. Após o exame de DNA indicar a negativa de 
paternidade, o juízo de primeiro grau determinou o recolhimento 
da criança – nascida em fevereiro deste ano – a um abrigo 
institucional. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, que entendeu que o pai registral e a sua 
companheira, habilitados em fila de adoção desde março de 2019, 
teriam tentado a chamada "adoção à brasileira". Ao STJ, o casal 
alegou que o resultado do exame genético não invalida a 
paternidade afetiva, que já estaria consolidada; afirmou também 
que a criança tinha seu próprio quarto e plano de saúde, 
recebendo toda a assistência necessária, e que, por causa da 
pandemia de Covid-19, ela se encontrava protegida em isolamento 
domiciliar. 

ERJ 

Decreto Estadual 47.176 

de 21.07.2020, publicado 

em 22.07.2020 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do 

novo coronavírus (Covid-19), em decorrência da situação de 

emergência em saúde. 

 

Decreto Estadual 47.177 

de 21.07.2020, publicado 

em 22.07.2020 

Dá nova redação ao art. 1º do decreto nº 46.990, de 24 de março 

de 2020, para prorrogar o prazo de suspensão do faturamento de 

água e esgoto de usuários residenciais da CEDAE, enquadrados 

na tarifa social. 

Governo do Estado 

autoriza reabertura 

gradual de novos setores 

do comércio, 

disponibilizada em 

22.07.2020 

Em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (22/07), o 

governador Wilson Witzel autorizou a reabertura gradual de novos 

setores do comércio, como academias de ginástica e salões de 

beleza, respeitando protocolos e medidas de segurança 

recomendadas pelas autoridades sanitárias. O decreto também 

prorroga, até o dia 5 de agosto, algumas medidas restritivas de 

prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus no 

Estado do Rio. 

Para elaborar as novas medidas, o Governo do Estado se baseou 

no Pacto Covid, que fundamenta a adoção de ações em relação à 

flexibilização ou restrição de atividades econômicas e sociais. 

Atualmente, as regiões Metropolitana I, Metropolitana II, Baixadas 

Litorâneas e Noroeste estão na bandeira de cor amarela, 

equivalente ao nível de risco baixo. O restante do estado está na 

bandeira laranja, de risco moderado. A nota técnica é emitida 

quinzenalmente, com atualização e detalhamento dos indicadores 

do painel, no Diário Oficial do Estado. 

Pacto Covid RJ atualiza 

indicador de risco baixo 

para coronavírus na 

Região Metropolitana, 

disponibilizada em 

22.07.2020 

A Secretaria Extraordinária da Covid-19 lançou, nesta terça-feira 

(21/07), nova nota técnica e painel de indicadores sobre a 

pandemia de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Na 

atualização, as regiões Metropolitanas I e II, Baixada Litorânea e 

Noroeste evoluíram para a chamada “bandeira amarela”, que 

indica baixo risco. Já as demais regiões permanecem no estágio 

moderado, na “bandeira laranja”. O Pacto Covid RJ é um dos 

estudos utilizados para basear decisões governamentais. As 

medidas relacionadas ao nível de risco são apenas 

recomendações, podendo ser levadas em conta ou não nos 
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decretos oficiais. 

Na pontuação geral, o Estado do Rio de Janeiro se encontra na 

faixa de cor amarela, equivalente ao nível de risco baixo. Porém, 

considerando a diferença da curva epidêmica em todo o estado, é 

necessária uma análise regional para a tomada de decisão na 

esfera local. O avanço de algumas regiões para a bandeira 

amarela reflete a notável redução do número de casos e óbitos por 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e das taxas de 

ocupação de leitos destinados à Covid-19. 

Já nas regiões Norte, Serrana, Centro-Sul, Médio Paraíba e Baía 

da Ilha Grande, o cenário epidemiológico aponta para faixa de cor 

laranja, correspondendo ao risco moderado. A pontuação geral 

dessas regiões foi impactada pelo aumento no número de óbitos 

por SRAG e, principalmente, pelo aumento na taxa de positividade 

para Covid-19. 

A nova versão do Pacto Covid RJ traz dados apurados no dia 17 

de julho, correspondentes à Semana Epidemiológica (SE) 27, e 

compara com dados anteriores à SE 25, considerando o tempo da 

atualização de informações para maior consistência do resultado 

encontrado. 

TJRJ 

Presidente do TJ do Rio 

mantém liminares que 

obrigam o Estado a 

entregar alimentos aos 

alunos, disponibilizada em 

22.07.2020 

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador 

Claudio de Mello Tavares, indeferiu nesta quarta-feira (22/7) o 

pedido de suspensão das liminares que obrigam o Governo do 

Estado a garantir o fornecimento de alimentação aos alunos da 

rede pública estadual durante a pandemia. As decisões, tomadas 

originalmente pela 1ª Vara da Infância, Juventude e do Idoso da 

Capital, determinam que a medida seja cumprida com a 

distribuição de gêneros alimentícios ou com a transferência de 

renda e proíbe a abertura das escolas para a entrega de merenda.  

A ordem se estende também às escolas da rede municipal do Rio. 

CONJUR 

Área ocupada por sem-

teto não pode ser 

evacuada durante 

epidemia, diz TJ-DF, 

disponibilizada em 

22.07.2020 

Enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da 

epidemia de Covid-19, moradores sem-teto não podem ser 

despejados. Do contrário, haveria risco grave à saúde dos 

desalojados e de terceiros, não se podendo cogitar da hipótese de 

lançar ainda mais miseráveis à rua. 

Com esse entendimento, o juiz da Vara de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF determinou, em 

liminar, que o Distrito Federal suspenda a remoção das famílias 

que estão na Chácara Buritizinho, localizada em Sobradinho II 

(DF), enquanto perdurar o estado de calamidade pública 

decorrente da epidemia da Covid-19. 

TJ-MG suspende liminar 

que autorizava 

funcionamento de 

restaurantes em BH, 

disponibilizada em 

22.07.2020 

Municípios podem — e devem — atuar no espaço normativo não 

regulado diretamente pelos demais entes políticos, atendendo ao 

chamado interesse local. Com esse entendimento, o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais suspendeu liminar concedida nesta 

segunda-feira (20/7) que havia autorizado o funcionamento de 

bares e restaurantes em Belo Horizonte. 

Casos de Covid-19 no 

sistema prisional 

aumentam quase 100% 

em 30 dias, 

Estabelecimentos prisionais registraram nos últimos 30 dias um 

crescimento de 99,3% nos casos de contaminação por 

coronavírus, contabilizando 13.778 ocorrências. O 

acompanhamento é uma iniciativa do Departamento de 
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disponibilizada em 

22.07.2020 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema 

de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional 

de Justiça (DMF/CNJ). 

O levantamento é o único em escala nacional que traz dados 

sobre contágios e óbitos também de servidores, além de dados 

sobre a situação da pandemia no sistema socioeducativo, que 

chegou a 2.356 casos nesta semana, o que corresponde a um 

crescimento de 80,2% ao longo do período. 

TJ-SP prorroga medidas 

de prevenção nos 

serviços extrajudiciais, 

disponibilizada em 

22.07.2020 

A Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo publicou nesta 

quarta-feira (22/7) um comunicado em que prorroga por 60 dias a 

vigência do Provimento CG 16/20, que dispõe sobre medidas de 

prevenção nos serviços extrajudiciais de Notas e de Registro do 

Estado de São Paulo como forma de enfrentamento à Covid-19. 

TJ-SP nega habeas 

corpus coletivo preventivo 

contra lockdown em São 

Paulo, disponibilizada em 

22.07.2020 

Na hipótese de decretação de lockdown no Estado de São Paulo, 

deve prevalecer o direito à saúde sobre a liberdade de locomoção. 

Com esse argumento, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo negou um pedido de habeas corpus coletivo preventivo 

impetrado em favor de todos os cidadãos do estado para garantir 

o "direito de ir e vir" em caso de decretação de lockdown como 

medida de enfrentamento à Covid-19. 

Migalhas 

Empresa poderá reduzir 

parcelas de financiamento 

de caminhões em 70% 

durante pandemia, 

disponibilizada em 

22.07.2020 

Empresa poderá reduzir parcelas referentes a financiamento de 

caminhões em 70% até o final da pandemia. Ao decidir, o juiz de 

Direito Sérgio Henrique Cordeiro Fernandes, da 23ª vara Cível de 

Belo Horizonte/MG, observou que a empresa não tem restrição em 

cadastros de proteção ao crédito e paga as parcelas corretamente. 

Juiz nega auxílio para 

teletrabalho: "não cabe ao 

Judiciário aumentar 

vencimentos de 

servidores", 

disponibilizada em 

22.07.2020 

O juiz Federal Fernando Marcelo Mendes, da 13ª vara Cível de 

SP, negou pedido de um sindicado de docentes em universidade 

Federal para compensação financeira pelos gastos oriundos do 

teletrabalho, como internet e energia elétrica. O magistrado 

ressaltou que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de eventual compensação 

dos custos decorrentes do teletrabalho. 

 

 

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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