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MPT 

MPT-RN inicia retomada 

gradual das atividades 

presenciais no dia 13 de 

outubro, disponibilizada 

em 06.10.20  

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-
RN) estabeleceu, em portaria publicada no dia 25 de setembro, os 
protocolos que regulamentam a primeira etapa de reinício das 
atividades presenciais em suas unidades nas cidades de Natal, 
Mossoró e Caicó. O início da retomada está previsto para o dia 13 
de outubro, com uma série de medidas de segurança para prevenir 
a disseminação da Covid-19, em sintonia com a portaria nº 
1.166/2020, da Procuradoria Geral do Trabalho (PGT). 

CNJ 

Plenário aprova proposta 

para varas atuarem de 

modo 100% digital, 

disponibilizada em 

06.10.2020. 

Por unanimidade, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ)  o ato normativo que autoriza os tribunais a implementarem o 
“Juízo 100% Digital” para executar atos processuais 
exclusivamente por meio eletrônico e remoto. O anúncio foi feito 
nesta terça-feira (6/10) pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, 
durante a 319ª Sessão Ordinária. 

A escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida 
pela parte demandante no momento da distribuição da ação, 
podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento 
da contestação. “A Justiça 100% digital é optativa, mas acompanha 
a agilidade do mundo contemporâneo e traz benefícios para os 
advogados e para todos nós que visamos a duração razoável dos 
processos, que é um direito fundamental consagrado pela Emenda 
45”, explicou o ministro. 

Migalhas 

CNJ: Sustentação oral 

gravada não tem mesmo 

efeito que defesa 

simultânea em 

videoconferência, 

disponibilizada em 

06.10.2020. 

O conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, do CNJ, 
suspendeu a realização de julgamento de HC por entender que o 
modelo de sustentação oral virtual - no qual a sustentação é 
enviada por e-mail - não tem o mesmo efeito do que ao acontecido 
simultaneamente ao julgamento, por videoconferência. 

STF 

Lei do RN que suspende 

cobrança de consignado 

durante pandemia é 

inconstitucional, 

disponibilizada em 

06.10.2020 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 
inconstitucional lei do Estado do Rio Grande do Norte que 
determinava a suspensão, por até 180 dias, da cobrança dos 
empréstimos consignados contratados por servidores públicos 
estaduais. A decisão, unânime, foi proferida no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6484), na sessão virtual 
encerrada em 2/10. 

TRF-2 

Portaria autoriza retorno 

das atividades presenciais 

essenciais nas Subseções 

de São João de Meriti, 

Itaperuna e Petrópolis, 

disponibilizada em 

06.10.2020 

A Direção do Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00035, autorizou o restabelecimento 
das atividades presenciais essenciais nas Subseções Judiciárias de 
São João de Meriti, Itaperuna e Petrópolis, 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-PGD-2020/00024, de 17 de agosto de 2020. 

 

De acordo com a Portaria, serão restabelecidos os seguintes 
serviços, mediante prévio agendamento: 
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I - perícias médicas administrativas e judiciais, a partir do dia 07 de 
outubro de 2020; 

 

II - audiências híbridas ou presenciais, a partir do dia 07 de outubro 
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 13 de outubro de 2020, 
quando for impossível de ser realizado o atendimento virtual. 

 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

DECRETO RIO Nº 47998 

DE 6 DE OUTUBRO DE 

2020, publicado no D.O 

em 06.10.2020 

Altera o Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, que 

institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, 
e acompanhamento do Plano de Retomada, em decorrência dos 
impactos da pandemia da COVID-19, e dá outras providências. 

 

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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