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STF 

Notícia - STF manteve 
a eficácia da regra da 
Medida Provisória 
(MP) 936/2020 que 
autoriza a redução de 
salários por acordo 
individual em 
decorrência da 
pandemia. 

 

 

Em julgamento por videoconferência concluído na 
sessão extraordinária desta sexta-feira (17), o Plenário 
negou referendo à liminar concedida no início do mês 
pelo ministro Ricardo Lewandowski e afastou a 
necessidade de aval dos sindicatos para o fechamento 
de tais acordos. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
manteve a eficácia da regra da Medida Provisória 
(MP) 936/2020 que autoriza a redução da jornada de 
trabalho e do salário ou a suspensão temporária do 
contrato de trabalho por meio de acordos individuais 
em razão da pandemia do novo coronavírus, 
independentemente da anuência dos sindicatos da 
categoria. Por maioria de votos, em julgamento 
realizado por videoconferência e concluído nesta 
sexta-feira (17), o Plenário não referendou a medida 
cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6363, 
ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade. 
Momento excepcional 
Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro 
Alexandre de Moraes. Ele entende que, em razão do 
momento excepcional, a previsão de acordo 
individual é razoável, pois garante uma renda 
mínima ao trabalhador e preserva o vínculo de 
emprego ao fim da crise. Segundo ele, a exigência 
de atuação do sindicato, abrindo negociação coletiva 
ou não se manifestando no prazo legal, geraria 
insegurança jurídica e aumentaria o risco de 
desemprego. 
Para o ministro, a regra não fere princípios 
constitucionais, pois não há conflito entre 
empregados e empregadores, mas uma 
convergência sobre a necessidade de manutenção 
da atividade empresarial e do emprego. Ele 
considera que, diante da excepcionalidade e da 
limitação temporal, a regra está em consonância 
com a proteção constitucional à dignidade do 
trabalho e à manutenção do emprego. 
Proteção ao trabalhador 
O ministro Alexandre de Moraes destacou ainda a 
proteção ao trabalhador que firmar acordo. De 
acordo com a MP, além da garantia do retorno ao 
salário normal após 90 dias, ele terá estabilidade por 
mais 90 dias. 
Acompanharam esse entendimento os ministros 
Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli (presidente). 
Participação sindical 
Ficaram vencidos, além do relator, o ministro Edson 
Fachin e a ministra Rosa Weber. Em 6/4, o  ministro 
Ricardo Lewandowski, deferiu parcialmente a 
medida cautelar para determinar que, após serem 
comunicados dos acordos individuais, os sindicatos 
poderiam se manifestar sobre sua validade. Na 



 

 

sessão de hoje, o ministro Fachin votou pelo 
deferimento integral da cautelar e foi seguido pela 
ministra Rosa Weber. Segundo ele, ainda que 
admita a possibilidade de acordos individuais, a 
Constituição Federal assegura que a redução 
salarial só pode ocorrer mediante negociação 
coletiva. Para Fachin, não há espaço para que a 
legislação ordinária substitua a regra constitucional 
que prevê a participação sindical em acordos com 
essa finalidade.  
 

Notícia - Advogados 

devem se inscrever 

48h antes da sessão 

virtual para apresentar 

sustentação, 

disponibilizado em 

17.04.2020 

Em razão da necessidade de adotar medidas de 

prevenção ao contágio do novo coronavírus, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) ampliou o rol de 

processos que podem ser julgados em ambiente 

virtual. A regra, prevista na Emenda Regimental 53, 

também permite que advogados realizem 

sustentação oral nas sessões em ambiente virtual. 

Para tanto, é obrigatório que se inscrevam até 48 

horas antes do início da sessão. 

 

 

STJ 

Notícia - Em debate 

virtual, ministro Kukina 

fala do fato do príncipe 

e da judicialização em 

torno do coronavírus, 

disponibilizada em 

17.04.2020 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

Sérgio Kukina participou nesta quinta-feira (16) do 

terceiro programa da série As regras emergenciais 

em tempos de Covid-19, promovido pelo site 

Consultor Jurídico (Conjur) em seu canal no 

YouTube. Ele falou sobre coronavírus, fato do 

príncipe e responsabilidade civil. Para o magistrado, 

há uma tendência de crescimento das demandas no 

Judiciário em razão da pandemia, tendo como base 

a teoria do fato do príncipe. O debate – que contou 

com a participação da professora Roberta Rangel 

(Ibet) – teve o professor Rafael Peteffi (UFSC) como 

apresentador e o professor Otavio Luiz Rodrigues Jr. 

(USP), membro do Conselho Nacional do Ministério 

Público, como moderador. 

CSJT 

Notícia - Relações 

trabalhistas em meio à 

pandemia do 

Coronavírus será tema 

de curso voltado à 

magistrados, publicada 

em 17/04/2020. 

A Escola Nacional da Magistratura Trabalhista 

(ENAMAT) vai promover um Curso de Formação 

Continuada (CFC) com o tema “As relações de 

trabalho em meio à pandemia de Coronavírus”. A 

capacitação, voltada para magistrados,  será 

realizada de 27 a 30 de abril, em formato virtual. A 

presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, 

e a diretora da Enamat, ministra Dora Maria da 

Costa farão a abertura do curso. As inscrições para 

o curso poderão ser feitas, a partir desta sexta-feira 

(17/4),  por meio das Escolas Judiciais dos Tribunais 

Regionais do Trabalho. 
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TJRJ 

Notícia – Justiça 

autoriza reabertura 

das lojas Casa e 

Vídeo para a venda de 

produtos essenciais 

disponibilizada 

17.04.2020 

 

As lojas da rede Casa e Vídeo situadas no Município 

do Rio de Janeiro poderão reabrir suas portas para 

comercializar produtos considerados essenciais, 

como alimentos e artigos médicos e ortopédicos. 

ERJ 

Decreto Legislativo 05 

de 2020 publicado 

17.04.2020 

 

Reconhece, nos municípios discriminados no 

decreto, a ocorrência de estado de calamidade 

pública para fins de prevenção e de enfrentamento à 

epidemia causada pelo Covid-19. 

 

OAB 

Notícia – OABRJ e 

Caarj mantêm 

suspensão de 

funcionamento de 

estruturas até 30 de 

abril de 2020 

disponibilizada 

17.04.2020 

 

Em resolução conjunta publicada nesta sexta-feira, 

dia 17, as diretorias da OABRJ e da Caarj (nº 

177/2020) resolveram estender a suspensão do 

funcionamento de suas estruturas até o dia 30 de 

abril de 2020. 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

Notícia - Procon 

Carioca ajuda 

consumidores a 

negociarem contratos 

com empresas na 

pandemia, 

disponibilizada em 

17.04.2020 

A Prefeitura do Rio, por meio do Procon Carioca, 

juntamente com os demais membros da Associação 

Brasileira de Procons (PROCONSBRASIL), inicia 

nesta sexta, 17 de abril, a campanha “Contrato não é 

papel, contrato tem rosto”. O objetivo é orientar os 

consumidores sobre os seus direitos e deveres 

nesse momento tão delicado de pandemia e como 

isso pode afetar a vida da sociedade como um todo, 

o que inclui consumidores, fornecedores e 

trabalhadores. 

IBDFAM 

Notícia – Cartórios 

têm aumento na 

procura por 

testamentos após 

coronavírus 

disponibilizada 

17.04.2020 

A Associação dos Notários e Registradores do 

Paraná (Anoreg-PR) afirmou que a pandemia do 

novo coronavírus repercutiu no movimento dos 

cartórios do Estado. Segundo a associação, a 

procura pelo registro de testamentos aumentou 70%. 

CONJUR 

Notícia – TJ-DF 

determina que planos 

atendam, sem carência, 

casos graves de Covid-

19 disponibilizada 

17.04.2020 

Os planos de saúde devem atender pacientes que 

apresentaram sintomas graves de infecção pelo 

novo coronavírus mesmo durante o período de 

carência de 180 dias. 
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Notícia – Não é o 

momento de decisões 

tributárias isoladas, 

diz desembargador do 

TRF-4 disponibilizada 

17.04.2020 

Tal como o juízo de origem, o desembargador 

entendeu que o Judiciário não pode prorrogar, 

indiscriminadamente, o prazo de pagamento dos 

tributos federais. Se o fizesse, estaria agindo como 

legislador positivo, uma vez que a moratória 

depende de lei, como sinaliza o artigo 153 do Código 

Tributário Nacional (CTN). E também usurparia a 

competência dos outros poderes. 

Notícia – Emergência 

gerada pelo 

coronavírus justifica 

suspensão de aluguel, 

diz juiz disponibilizada 

17.04.2020 

O juiz substituto Francisco Jorge, da 17ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, concedeu 

liminar autorizando que empresas de alimentos com 

contrato de locação vigente com o Park Shopping 

Barigui suspendam o pagamento do aluguel pelo 

prazo de 90 dias. 

Notícia – Planos 

devem garantir 

tratamento imediato a 

infectados pelo 

coronavírus 

disponibilizada 

17.04.2020 

O juiz Fábio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Cível de 

São Paulo, determinou a liberação imediata de 

cobertura para atendimento e tratamento prescrito 

por médico em favor de todos os segurados 

portadores ou com suspeita de estarem infectados 

pelo novo coronavírus, independentemente do 

cumprimento do prazo de carência de 180 dias. 

Notícia – TJ-SP nega 

suspensão de créditos 

trabalhistas de 

empresa em 

recuperação 

disponibilizada 

17.04.2020 

o desembargador Manoel Pereira Calças, da 1ª 

Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, negou pedido de uma 

empresa em recuperação judicial que buscava, 

devido à epidemia da Covid-19, a suspensão do 

pagamento dos credores trabalhistas e de serviços 

essenciais (como água, luz, internet, telefonia e gás), 

bem como a redução de 10% no pagamento dos 

credores colaboradores. 

Notícia – Reclamação 

contra decreto de MT 

que proíbe cultos na 

epidemia é incabível 

disponibilizada 

17.04.2020 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal 

Federal, julgou incabível a uma reclamação, ajuizada 

pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, contra 

decisão que validou norma do Estado do Mato 

Grosso que proíbe cultos, missas e celebrações 

religiosas durante a epidemia. 

No entendimento da ministra, não houve afronta ao 

entendimento do STF sobre a competência 

concorrente entre os entes federados para dispor 

sobre a matéria. 

Notícia – TJ-SP 

proíbe governo de 

São Paulo de 

monitorar celular de 

advogado 

O desembargador Evaristo dos Santos, do Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

concedeu liminar para proibir o governo estadual de 
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disponibilizada 

17.04.2020 

monitorar o celular de um advogado durante a 

epidemia do coronavírus. 

Migalhas 

Notícia – Proprietária 

é impedida de 

reformar apartamento 

devido à pandemia 

disponibilizada 

17.04.2020 

Proprietária de apartamento em condomínio não 

poderá realizar reforma no imóvel devido à 

pandemia do coronavírus. O desembargador Carlos 

Henrique Miguel Trevisan, da 29ª câmara de Direito 

Privado do TJ/SP, suspendeu os efeitos de liminar 

de 1º grau ao entender pela possibilidade de risco de 

dano na circulação de pessoas. 

Notícia – Condições 

de acordo trabalhista 

são alteradas em 

razão da pandemia 

disponibilizada 

17.04.2020 

Empresa informou que não conseguirá honrar 

acordo e obtém novas condições de pagamento. 

Notícia – Empresa 

não consegue reduzir 

parcelas de acordo 

trabalhista 

disponibilizada 

17.04.2020 

O argumento era de que decreto municipal teria 

fechado a empresa, mas juiz observou que havia 

ainda atendimento via delivery. 

Notícia – SP: Doria 

prorroga quarentena 

até 10 de maio 

disponibilizada 

17.04.2020 

 

O isolamento social foi determinado por decreto em 

24 de março e já foi prorrogado uma vez, em 8 de 

abril, que venceria na próxima quarta-feira, 22. 

Notícia – Empresa 

consegue prorrogação 

de prazo para 

apresentar plano de 

recuperação judicial 

disponibilizada 

17.04.2020 

A empresa teve o pedido de recuperação judicial 

distribuído em 3/12/19 e deferido o processamento 

em 18/12/19; com a liminar, o Grupo Fricock 

conseguiu prazo maior para apresentação do plano 

de recuperação judicial, prorrogado para mais dois 

meses. 

Notícia – “Lamento 

tirar a alegria de todos 

que se preparavam 

para voltar ao 

trabalho”, diz juiz ao 

suspender decreto 

que reabriria comércio 

disponibilizada 

17.04.2020 

O pedido foi impetrado pela DP/RO alegando que 

Porto Velho é a cidade com o maior número de 

casos confirmados em Rondônia e o “prefeito 

municipal, sem apresentar fundamentação técnica 

específica e ignorando os protocolos clínicos da 

covid-19, editou o decreto que permite a abertura de 

várias atividades comerciais não essenciais.” Entre 

as atividades que seriam liberadas estão gráficas, 
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papelarias, imobiliárias, concessionárias, salões de 

cabelereiro e lavanderias. 

A autora pleiteou a suspensão dos efeitos do decreto 

municipal 16.629/20 ou a expedição de um novo 

decreto municipal, de acordo com o decreto estadual 

(24.919/20). 

Na liminar, o juiz afirmou que “os rondonienses não 

podem esquecer que o Judiciário não decide com 

base no que a opinião pública deseja, mas com base 

no que a CF e leis indicam.” 

Notícia - STF: 

Redução de salário 

pode ser feita sem 

aval de sindicatos, 

disponibilizada em 

17.04.2020 

O plenário do STF decidiu que não é necessária a 

anuência dos sindicados para acordos individuais de 

redução salarial. Os ministros analisaram liminar do 

ministro Lewandowski, para quem a previsão da MP 

936/20, que instituiu o "Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda", era de que 

os sindicatos deveriam concordar com os contratos 

individuais firmados entre empregado e empregador 

para redução de jornada e salário. A decisão foi por 

maioria, em um placar de 7x3. 

 

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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