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ERJ 

Decreto Estadual 47.300 

de 02.10.2020, publicado 

em 02.10.2020 em edição 

extra.  

Altera o decreto nº 47.287, de 18 de setembro de 2020, que 

dispõem sobre as medidas de enfrentamento da propagação do 

novo coronavírus (covid19), em decorrência da situação de 

emergência em saúde. 

Art. 1º - Fica alterada a redação do artigo 6º, do Decreto Estadual 

nº 47.287, de 18 de setembro de 2020, passando a vigorar com a 

seguinte disposição: 

“Art. 6º - As deliberações específicas sobre o retorno das aulas 

presenciais ficarão a cargo da Secretaria de Estado de Educação - 

SEEDUC e da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e 

Inovação - SECTI, que regulamentarão o assunto através de ato 

normativo próprio (Resolução).”. 

Lei Estadual 9.039 de 

02.10.2020, publicada em 

05.10.2020. 

Acrescenta o art. 2º-a na lei nº 8.869, de 04 de junho de 2020, para 

autorizar o governo do estado a custear o traslado dos falecidos em 

hospitais ou residências por coronavírus - covid-19 -, pertencentes 

às famílias carentes, no âmbito do estado do rio de janeiro. 

Lei Estadual 9.040 de 

02.10.2020, publicada em 

05.10.2020. 

Dispõe sobre a prioridade para o recebimento de futura vacina 

contra o vírus covid-19. 

Lei Estadual 9.042 de 

02.10.2020, publicada em 

05.10.2020. 

Altera o art. 1º da lei nº 8.965, de 03 de agosto de 2020, que dispõe 

sobre o acesso dos idosos aos estabelecimentos bancários, em 

razão do estado de emergência decretado no estado do rio de 

janeiro devido à propagação do coronavírus, no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro. 

STJ 

Realização de audiência 

por vídeo durante a 

pandemia não configura 

cerceamento de defesa, 

disponibilizada em 

05.10.2020 

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, 

no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização 

de sessões de julgamento, audiências e perícias por sistema 

audiovisual durante a pandemia de Covid-19 não configura 

cerceamento de defesa. Para o colegiado, o contexto atual de crise 

sanitária autoriza a adoção da medida excepcional. 

A decisão veio no julgamento de habeas corpus impetrado em favor 

de réu acusado de roubo e que cumpre prisão preventiva desde 

dezembro de 2019. A defesa alegou constrangimento ilegal em 

razão da designação de audiência de instrução e julgamento por 

videoconferência. 

Com o início da pandemia, o juízo de primeiro grau designou 

audiência por vídeo, mas a defesa, alegando razões técnicas, 

manifestou-se pela realização de audiência presencial, o que foi 

indeferido. Ao negar o pleito, o juiz afirmou que a audiência por 

videoconferência tem previsão no ordenamento jurídico e, por isso, 

não configuraria prejuízo ao réu. 

TRT 1ª 

REGIÃO 

Negado pedido para 

suspensão de pagamento 

de acordo em razão de 

perda de receita 

A Seção Especializada em Dissídios Individuais do TRT/RJ (Sedi-
2), por unanimidade, negou o pedido do mandado de segurança 
(MS) impetrado pela empresa de ônibus Auto Viação Vera Cruz 
LTDA. para que fossem suspensos os pagamentos de um acordo 
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provocada pela covid-19, 

publicada em 05.10.20  

trabalhista ajustado entre as partes e homologado pela 5ª Vara do 
Trabalho de Nova Iguaçu. A empresa alegou que, em razão da 
pandemia da covid-19, teve comprometida sua receita, uma vez 
que o Detro-RJ restringiu a prestação de serviços de transportes de 
passageiros. A Sedi-2 acompanhou o entendimento da 
desembargadora Raquel de Oliveira Maciel, relatora do voto no MS. 
Segundo ela, a pandemia não confere direitos ao empregador de 
suspender acordo judicial firmado com um ex-empregado. 

O acordo judicial homologado foi no valor total de R$ 42 mil, em 12 
parcelas mensais de R$ 3.500,00, pagas a partir de janeiro de 
2010. A empresa de ônibus alegou que a parcela programada para 
o mês de abril já não teria como ser paga, em razão da queda na 
receita. Pretendeu, assim, o sobrestamento do pagamento das 
parcelas futuras do acordo para 30 dias após o restabelecimento da 
situação. O juízo da 5ª VT de Nova Iguaçu indeferiu a pretensão: 
“conforme dispõe o parágrafo único do art. 831 da CLT, no caso de 
conciliação, o termo lavrado vale como decisão irrecorrível. Ainda 
que os prazos processuais estejam suspensos, as datas ajustadas 
para pagamento das parcelas do acordo permanecem as mesmas.” 

A decisão levou a empresa a impetrar um mandado de segurança, 
que foi analisado pela desembargadora Raquel Maciel. Em seu 
voto, a magistrada expôs os argumentos para indeferir a pretensão 
liminar, entre eles: a conceituação de crise econômica para efeito 
de tipificação fenomenológica da força maior; a ausência de prova 
referente à dificuldade financeira da impetrante; a imutabilidade do 
acordo judicial; a obrigatoriedade da edição de políticas públicas 
capazes de suprir as necessidades sociais decorrentes da 
pandemia; e a impossibilidade de divisão dos prejuízos sociais com 
parcela da população que nada tem a ver com a atividade lucrativa. 

A magistrada ponderou que a crise social e econômica decorrente 
da pandemia de covid-19 afeta a todos, principalmente para quem 
tem apenas sua força de trabalho. “A atividade empresarial envolve 
riscos que devem ser suportados exclusivamente pelo empresário, 
na forma do artigo 2º da CLT. Não se pode admitir que à imediata 
declaração do estado de calamidade, em que se requer o esforço 
de toda a sociedade, a empresa recorrente mostre-se 
impossibilitada de pagamento a ex-empregado por conta de crédito 
constituído há quase dez anos, atitude que pode deixá-lo à 
completa míngua de recursos para a própria subsistência”, concluiu 
a desembargadora. 

Nas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, são admissíveis 
os recursos enumerados no art. 893 da CLT. 

PROCESSO nº 0101532-67.2020.5.01.0000 (MSCiv) 

MPT 

Nota técnica traz 

recomendações sobre 

proteção a trabalhadores 

durante o trabalho remoto, 

disponibilizada em 

05.10.20  

Documento é destinado a empresas, sindicatos e órgãos da 
Administração Pública, com medidas como: o respeito à jornada 
contratual, o direito à desconexão e regras sobre ergonomia, no 
teletrabalho 

Em nota técnica divulgada em veículos de imprensa recentemente, 
o Ministério Público do Trabalho (MPT) apresenta 17 
recomendações para a garantia da proteção de trabalhadores 
durante o trabalho remoto. O documento foi publicado no site do 
MPT em meados de setembro e 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 
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trabalhadores de teleatendimento e telemarketing, dentre outras. 

(...) 

O documento foi elaborado pelos Grupos de Trabalho (GTs) Covid-
19 e Nanotecnologia, do MPT. 

Clique aqui para ler a íntegra. 

 

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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