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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS 

RESUMO 

STJ 

Advogados podem 

requerer sustentação oral 

presencial na Corte 

Especial, disponibilizada 

em 14.09.2020 

Os advogados que quiserem fazer sustentação oral 

presencialmente nas sessões da Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) poderão apresentar requerimento ao 

presidente do tribunal, ministro Humberto Martins. A permissão vale 

já para a próxima sessão, nesta quarta-feira (16). O requerimento 

deve ser feito em petição nos autos do processo. 

Os pedidos serão analisados pela presidência do STJ – que 

autorizará ou não a entrada do advogado nas dependências do 

STJ. A sustentações por videoconferência estão mantidas. 

Para que aconteça a sustentação oral presencial, o ministro 

Humberto Martins deve estar presidindo os trabalhos da Corte 

Especial no plenário do colegiado, na sede do tribunal. 

PLANALTO 

PORTARIA Nº 20.809, DE 

14 DE SETEMBRO DE 

2020, publicada no D.O 

em 15.09.2020 

Lista os setores da economia mais impactados pela pandemia após 

a decretação da calamidade pública decorrente do Covid-19. 

MPT 

Assédio moral na 

pandemia: MPT obtém 

liminar contra Município de 

Cuiabá e consegue 

reintegração de servidores 

demitidos, disponibilizada 

em 15.09.2020 

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) 

obteve ontem, 14, liminar contra o Município de Cuiabá e da 

Secretaria Municipal de Saúde para impedir a ocorrência de 

represálias e atos discriminatórios dirigidos aos profissionais da 

saúde, vinculados por contrato ou por concurso ao Município de 

Cuiabá, que realizaram manifestações por melhorias nas condições 

de trabalho durante a pandemia da Covid-19, em especial pela falta 

de infraestrutura, insumos e Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs). 

A Justiça do Trabalho determinou que o Município, no prazo de 

cinco dias, reintegre todos os trabalhadores demitidos e removidos 

que tenham participado das reivindicações, realocando-os nos 

cargos e postos de trabalho que ocupavam anteriormente. A multa 

fixada para casos de descumprimento é de R$ 10 mil por 

trabalhador prejudicado. 

O MPT reforça que atos retaliatórios como demissões e mudanças 

de servidores de setores e local de trabalho funcionam como 

verdadeira vitrine e exemplo para calar aqueles que apontam 

irregularidades praticadas por seus dirigentes. 

Nota técnica traz 

orientações sobre 

proteção a trabalhadores 

durante o trabalho remoto, 

disponibilizada em 

15.09.2020 

Em nota técnica divulgada nesta terça-feira (15), o Ministério 

Público do Trabalho (MPT) apresenta diretrizes para a garantia da 

proteção de trabalhadores durante o trabalho remoto. O documento 

é destinado a empresas, sindicatos e órgãos da Administração 

Pública e traz medidas como o respeito à jornada contratual 

durante essa modalidade de trabalho, o direito à desconexão, 

regras sobre ergonomia para trabalhadores de teleatendimento e 

telemarketing, dentre outras. 

No documento, o MPT orienta que os empregadores respeitem a 

jornada contratual na modalidade de teletrabalho e em plataformas 

virtuais, com a compatibilização das necessidades empresariais e 
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trabalhadores com responsabilidades familiares. A instituição 

também defende a adoção de etiqueta digital em que se oriente 

toda a equipe, com especificação de horários para atendimento 

virtual da demanda, assegurando os repousos legais e o direito à 

desconexão, bem como medidas que evitem o bullying no ambiente 

de trabalho. 

A nota técnica também reforça a necessidade de aplicação do 

anexo II da norma regulamentadora nº 17 (NR-17), do Ministério da 

Economia, que traz regras sobre ergonomia voltadas ao conforto, 

segurança e saúde a trabalhadores do setor de teleatendimento e 

telemarketing. O MPT destaca que a NR-17 prevê períodos e 

procedimentos adequados de capacitação e adaptação a novos 

métodos ou dispositivos tecnológicos que alterem a rotina de 

trabalho dos profissionais além a garantia de pausas e intervalos 

par a descanso, repouso e alimentação. 

A nota técnica foi elaborada pelos Grupos de Trabalho (GTs) 

Covid-19 e Nanotecnologia, do MPT. 

MPT-PI vai notificar 

processos trabalhistas por 

meio do WhatsApp, 

disponibilizada em 

15.09.2020 

O Ministério Público do Trabalho no Piauí criou uma Central de 

Notificações pelo WhatsApp com o objetivo de dar maior agilidade 

na comunicação com usuários. Por meio da plataforma, serão 

enviadas notificações e informações sobre audiências e reuniões 

para as partes envolvidas em procedimentos em curso no órgão. O 

número utilizado para este fim é (86) 99423-0117. 

As assessorias dos gabinetes do MPT-PI ficarão responsáveis por 

disponibilizar o documento de notificação e os números de 

telefones da(s) parte(s) que será(ão) notificada(s) ao servidor 

responsável da Seção de Documentação e Gestão da Informação – 

SDGI. A mensagem será enviada com a imagem da notificação e 

identificação do procedimento. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

LEI Nº 6.772, DE 11 DE 

SETEMBRO DE 2020, 

publicada no D.O em 

11.09.2020 

Dispõe sobre o parcelamento de multas de trânsito no âmbito do 

Município do Rio de Janeiro, considerando a crise econômica 

oriunda da pandemia do novo coronavírus 

Migalhas 

Covid-19: Pai que 

descumpriu medidas de 

isolamento não poderá 

visitar filha 

presencialmente, 

disponibilizada em 

15.09.2020 

A juíza de Direito Rosa Ferreira de Castro, da 7ª vara de Família de 

Salvador/BA, determinou que as visitações paternas a uma criança 

deverão ocorrer de forma não presencial, enquanto durar o 

afastamento social. 

A magistrada levou em conta os argumentos da mãe da criança, no 

sentido de que o genitor não estaria cumprindo as regras de 

orientação de isolamento social. Com a decisão, o pai deverá 

estabelecer a comunicação com a menina por meio de apps como 

Skype, Zoom, Facetime e WhatsApp. 

 

 

Aviso legal - Este trabalho não reflete a nossa opinião. Foi desenvolvido para fins de informação e 

compartilhamento com a equipe interna. 
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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 
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Malka Y Negri Advogados 


