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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

PLANALTO 

RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA Nº 1, DE 9 

DE SETEMBRO DE 

2020, publicada em 

21.09.20  

Dispõe sobre cuidados à comunidade socioeducativa, nos 

programas de atendimento do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), no contexto de transmissão comunitária 

do novo Coronavírus (COVID-19), em todo o território nacional e dá 

outras providências. 

CÂMARA 

DOS 

DEPUTADOS 

Projeto visa compensar 

trabalhador que esteja 

exercendo atividade 

presencial durante 

pandemia, disponibilizada 

em 21.09.20  

O texto altera a Lei que instituiu o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda, estabelecendo que esses 

empregados terão as seguintes compensações: 

– abono de valorização profissional, correspondente a um adicional 

de 15% no valor da remuneração, com natureza indenizatória; 

– acréscimo de 10% no valor dos adicionais de insalubridade ou de 

periculosidade dos empregados que já os recebem, com natureza 

indenizatória; 

– estabilidade provisória contra demissão arbitrária ou sem justa 

causa por período de seis meses, após o término do estado de 

calamidade pública. 

O texto em análise na Câmara dos Deputados foi apresentado pela 

deputada Erika Kokay (PT-DF) e outros seis deputados do PT. Os 

parlamentares querem “criar um mecanismo temporário de 

ressarcimento dos danos psicossociais e dos riscos suportados 

pelos trabalhadores e trabalhadoras que precisam se deslocar, 

atender e produzir de forma presencial, uma vez que o risco não 

pode ser eliminado, nem retirada a pressão psicológica que ele 

causa”. 

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

TRT 10ª 

Região 

Produtividade semanal: 

TRT-10 registra mais de 

130 mil atos judiciais 

durante a vigência das 

medidas preventivas 

contra o coronavírus, 

disponibilizada em 

21.09.20  

 

 O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) registrou, 

na última semana, mais de 130 mil atos judiciais, entre decisões, 

despachos, sentenças e atos cumpridos por servidores da área 

judiciária, no período de 14 a 20 de setembro, ou seja, na vigência 

de medidas de combate ao coronavírus (COVID-19). Confira abaixo: 

Sentenças – 1.747 

Decisões –  2.253 

Despachos –  8.683 

Atos cumpridos por servidores –  118.225 

Os números apurados pela Divisão de Estatística e Pesquisa do 

TRT-10 evidenciam que as atividades do regional seguem em ritmo 

normal, mesmo que realizadas em atendimento remoto por 

magistrados e servidores. Todos os esforços das unidades judiciais e 

administrativas do Tribunal estão atualmente concentrados para que 

a Justiça do Trabalho continue cumprindo seu papel de garantir a 

paz social, ainda que diante das adversidades e desafios impostos 

pela pandemia mundial. 

Conforme levantamento realizado pela Seção de Gestão 
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Documental, na última semana (14 a 20 de setembro), as áreas 

administrativas da Décima Região, também atuando em teletrabalho, 

geraram um total de 6.086 documentos, sendo eles: 

Processos gerados – 240 

Documentos gerados – 3.016 

Documentos recebidos – 1.965 

Despachos administrativos – 865 

Medidas de prevenção 

O TRT-10 editou a Portaria Conjunta nº 3/2020, no dia 28 de abril, 

com a prorrogação, por prazo indeterminado, das medidas de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito 

do regional. O normativo mantém o fechamento, para o público 

externo, de todos os órgãos de primeiro e de segundo graus da 

Justiça do Trabalho da 10ª Região, assim como unidades de apoio, 

judiciárias e administrativas, excetuados, e apenas com trabalho 

interno presencial reduzido ao mínimo necessário, os relacionados 

como essenciais. 

Além disso, a Portaria Conjunta nº 2/2020, regulamentou as medidas 

a serem adotadas pela Corte para o julgamento virtual nas sessões 

realizadas pelo Tribunal Pleno, pelas Seções Especializadas e pelas 

Turmas, as quais acontecem pela Plataforma Emergencial de 

Videoconferência para Atos Processuais (CISCO-WEBEX). 

CNMP 

Especial: o impacto da 

Covid-19 no sistema 

prisional e a atuação do 

CNMP, disponibilizada 

em 21.09.20  

Dados publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional 

(Depen) apontam que, até o momento, foram detectados 110 óbitos 

em função da Covid-19 entre os presos brasileiros, além de 24.751 

casos confirmados da doença. A pandemia também provocou a 

morte de 82 servidores que atuam no sistema prisional, entre 9.344 

agentes que testaram positivo.  

JFRJ 

JFRJ suspende retorno 

das aulas presenciais no 

Colégio Militar do Rio de 

Janeiro, disponibilizada 

em 21.09.20  

Em ação civil pública apresentada pelo Sindicato dos Servidores 

Federais da Educação Básica e Profissional do Colégio Militar contra 

a União Federal e o Colégio Militar do Rio de Janeiro, a 01ª Vara 

Federal suspendeu o retorno das aulas presenciais naquela 

instituição de ensino, enquanto perdurar o estado de emergência de 

saúde e de calamidade pública em decorrência da pandemia da 

COVID-19. A volta das atividades presenciais no Sistema Colégio 

Militar do Brasil foi determinada pelo Exército Brasileiro. 

Em sua decisão, o juiz federal Mauro Braga destacou o exemplo de 

Manaus, primeira capital do país a retomar as aulas presenciais, 

onde, após um mês da reabertura das escolas públicas, 1.770 

profissionais de Educação testaram positivo para a COVID-19. O 

magistrado acrescentou que as medidas adotadas pelo Colégio 

Militar do Rio de Janeiro, segundo a logística apresentada pela 

União no processo para evitar a disseminação da doença, não 

diferem em muito das adotadas pelas escolas da cidade de Manaus. 
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Portaria autoriza o 

restabelecimento das 

atividades presenciais 

nas Subseções de Niterói, 

Itaboraí, São Gonçalo, 

Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu, disponibilizada 

em 21.09.20  

A Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00032 autorizou o restabelecimento 

das atividades presenciais nas Subseções Judiciárias de Niterói, 

Itaboraí, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, em face da 

aprovação das condições de biossegurança pelas unidades de 

atenção à saúde. 

De acordo com a Portaria, serão restabelecidos os seguintes 

serviços:  

I - Perícias médicas administrativas e judiciais, a partir do dia 21 de 

setembro de 2020 ;  

II - audiências híbridas ou presenciais, a partir do dia 21 de setembro 

de 2020, quando for impossível a realização remota do ato, por parte 

dos envolvidos ou por todos, a critério do respectivo juízo;  

III - primeiro atendimento, a partir do dia 28 de setembro de 2020, 

quando  for impossível de ser realizado por meio eletrônico.  

A Portaria considerou o estabelecido na Resolução no TRF2-RSP-

2020/00037, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de 12 de 

agosto de 2020, que dispõe sobre o restabelecimento gradual das 

atividades presenciais do TRF2 e das Seções Judiciárias do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo, em razão da pandemia de COVID-19, 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Portaria nº 

JFRJ-PGD-2020/00024, de 17 de agosto de 2020, que dispõe sobre 

o restabelecimento gradual das atividades presenciais nos fóruns da 

capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 

ERJ 

Decreto Estadual 47.287 

de 18.09.2020, publicado 

em 18.09.2020 em edição 

extra.  

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo 

coronavírus (covid-19), em decorrência da emergência em saúde. 

Migalhas 

Pandemia: Shopping não 

pode inscrever lojista em 

órgão de proteção ao 

crédito por 

inadimplências, 

disponibilizada em 

21.09.2020. 

O desembargador Ruy Pinheiro Da Silva, da 1ª câmara Cível do 

TJ/SE, deferiu tutela recursal para que um shopping em Aracaju se 

abstenha de inscrever uma agência de viagens nos órgãos de 

proteção ao crédito por falta de pagamento de parcelas referentes ao 

aluguel no centro comercial. 

A decisão, que foi tomada considerando os efeitos da pandemia na 

economia, também determinou que o shopping cobre o valor do 

condomínio de forma proporcional aos dias em que houve 

fechamento dos estabelecimentos. O magistrado também suspendeu 

a exigibilidade da taxa de Fundo de Promoções e Propaganda até 

perdurarem os efeitos da pandemia. 

Alunos de medicina terão 

50% de desconto na 

mensalidade até retorno 

das aulas presenciais, 

disponibilizada em 

21.09.2020. 

Dois alunos de medicina do RJ terão desconto de 50% em suas 

mensalidades até o retorno das aulas presenciais. A liminar foi 

deferida pela juíza de Direito Adriana Angeli de Araujo de Azevedo 

Maia, da 5ª vara Cível da Barra da Tijuca. 

 

 

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. 
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