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PORTARIA Nº 933, DE 14 

DE SETEMBRO DE 2020, 

publicada em 22.09.20  

Estabelece orientações quanto às medidas protetivas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
pandemia do coronavírus (COVID 19). 

PORTARIA CONJUNTA 

Nº 16, DE 18 DE 

SETEMBRO DE 2020, 

publicada em 22.09.20  

Remarcação de atendimento de perícia médica por ocasião do 
retorno gradual do atendimento presencial 

CÂMARA 

DOS 

DEPUTADOS 

Câmara aprova socorro 

financeiro para esportistas 

durante pandemia, 

disponibilizada em 

22.09.20  

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 
(22) a proposta que prevê socorro financeiro de até R$ 1,6 bilhão 
ao setor do esporte em razão da pandemia de Covid-19. Foram 
aprovadas as emendas do Senado ao Projeto de Lei 2824/20. O 
texto segue para sanção. 

Conforme a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, 
por meio de acordo individual o trabalhador poderá ser recontratado 
pelo empregador em até 89 dias após a demissão, sem qualquer 
penalidade para as partes. 

Nesse caso, o trabalhador receberá uma indenização de 10% do 
saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e poderá 
movimentar a conta vinculada, fazendo jus ainda à parte do seguro-
desemprego a que teria direito. 

Caso a recontratação não ocorra, o trabalhador terá direito a todas 
as indenizações legais. A proposta insere dispositivos na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que hoje proíbe a 
recontratação até três meses após a demissão. 

“É certo que a maioria preferirá preservar a possibilidade de retorno 
a procurar emprego em outras companhias”, avaliaram os autores, 
deputado Lucas Gonzalez (Novo-MG) e Marcel van Hattem (Novo-
RS). 

“Se frustrada essa possibilidade, o trabalhador não terá qualquer 
prejuízo pecuniário, vez que receberá a rescisão integralmente”, 
continuaram os autores. “Para o empregador, o benefício está em 
reaver um funcionário que já conhece a empresa.” 

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

Proposta prevê a 

recontratação de 

trabalhador dispensado na 

pandemia, disponibilizada 

em 21.09.20  

O Projeto de Lei 3078/20 trata da recontratação de trabalhadores 
demitidos em razão da pandemia. O texto abrange o período do 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso 
Nacional (Decreto Legislativo 6/20) e os 18 meses subsequentes. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

JFRJ 

Portaria autoriza retorno 

das atividades presenciais 

essenciais nas Subseções 

de Teresópolis, Resende, 

Três Rios, Barra do Piraí , 

Volta Redonda e Angra 

dos Reis, disponibilizada 

A Direção do Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, através da 

Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00033, autorizou o restabelecimento 

das atividades presenciais essenciais nas Subseções Judiciárias de 

Teresópolis, Resende, Três Rios, Barra do Piraí , Volta Redonda e 

Angra dos Reis, em face da aprovação das condições de 

biossegurança pelas unidades de atenção à saúde, conforme 

previsão constante do art. 20 parágrafo único, da Portaria nº JFRJ-

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-933-de-14-de-setembro-de-2020-278762423
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-933-de-14-de-setembro-de-2020-278762423
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-16-de-18-de-setembro-de-2020-278691994
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-16-de-18-de-setembro-de-2020-278691994
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-16-de-18-de-setembro-de-2020-278691994
https://www.camara.leg.br/noticias/694768-camara-aprova-socorro-financeiro-para-esportistas-durante-pandemia/
https://www.camara.leg.br/noticias/694768-camara-aprova-socorro-financeiro-para-esportistas-durante-pandemia/
https://www.camara.leg.br/noticias/694768-camara-aprova-socorro-financeiro-para-esportistas-durante-pandemia/
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www.camara.leg.br/deputados/204523
https://www.camara.leg.br/deputados/156190
https://www.camara.leg.br/deputados/156190
https://www.camara.leg.br/noticias/573454-SAIBA-MAIS-SOBRE-A-TRAMITACAO-DE-PROJETOS-DE-LEI
https://www.camara.leg.br/noticias/694123-proposta-preve-a-recontratacao-de-trabalhador-dispensado-na-pandemia/
https://www.camara.leg.br/noticias/694123-proposta-preve-a-recontratacao-de-trabalhador-dispensado-na-pandemia/
https://www.camara.leg.br/noticias/694123-proposta-preve-a-recontratacao-de-trabalhador-dispensado-na-pandemia/
https://www.camara.leg.br/noticias/694123-proposta-preve-a-recontratacao-de-trabalhador-dispensado-na-pandemia/
https://www.jfrj.jus.br/noticia/portaria-autoriza-retorno-das-atividades-presenciais-essenciais-nas-subsecoes-de-teresopolis
https://www.jfrj.jus.br/noticia/portaria-autoriza-retorno-das-atividades-presenciais-essenciais-nas-subsecoes-de-teresopolis
https://www.jfrj.jus.br/noticia/portaria-autoriza-retorno-das-atividades-presenciais-essenciais-nas-subsecoes-de-teresopolis
https://www.jfrj.jus.br/noticia/portaria-autoriza-retorno-das-atividades-presenciais-essenciais-nas-subsecoes-de-teresopolis
https://www.jfrj.jus.br/noticia/portaria-autoriza-retorno-das-atividades-presenciais-essenciais-nas-subsecoes-de-teresopolis
https://www.jfrj.jus.br/noticia/portaria-autoriza-retorno-das-atividades-presenciais-essenciais-nas-subsecoes-de-teresopolis
https://www.jfrj.jus.br/noticia/portaria-autoriza-retorno-das-atividades-presenciais-essenciais-nas-subsecoes-de-teresopolis


 

 

em 22.09.2020 PGD-2020/00024, de 17 de agosto de 2020. 

De acordo com a Portaria, serão restabelecidos os seguintes 

serviços: 

I - perícias médicas administrativas e judiciais, a partir do dia 23 de 

setembro de 2020; 

II - audiências híbridas ou presenciais, a partir do dia 23 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 o atendimento virtual. 

 

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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