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RESUMO 

TRF-2 

TRF2 suspende liminar 

que impedia retorno de 

aulas presenciais no 

Colégio Militar do Rio de 

Janeiro, disponibilizada 

em 24.09.2020 

O desembargador federal Sergio Schwaitzer, da 7ª Turma 
Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF2), suspendeu a 
liminar que impedia o retorno das aulas presenciais no Colégio 
Militar do Rio de Janeiro (CMRJ). A decisão foi proferida em agravo 
de instrumento apresentado pela União, contra a liminar que fora 
concedida pela primeira instância ao Sindicato dos Servidores 
Federais da Educação Básica e Profissional do Colégio Militar 
(Sinasefe). 

Nos termos da decisão do desembargador, o retorno está 
condicionado ao cumprimento de “ todas as regras pertinentes 
aplicáveis”, em especial o calendário estabelecido pelo governo 
estadual no Decreto nº 47.250/2020. A regra estabelece a 
retomada das aulas presenciais no dia 14 de setembro para a rede 
particular e no dia 5 de outubro para a pública. 

Informe do Tesouro 

Nacional: Não correntistas 

do BB podem pagar GRU 

em suas agências com 

cartão de outro banco, 

disponibilizada em 

24.09.2020 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) informa que,  em caráter 
excepcional, os não correntistas do Banco do Brasil contam com a 
opção de pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples 
em terminais de autoatendimento das suas agências, com cartão 
de débito de outros bancos. 

A GRU é o formulário de arrecadação das receitas destinadas aos 
órgãos, autarquias, fundações e demais entidades públicas federais 
e só pode ser paga no Banco do Brasil. 

A solução oferecida pela instituição financeira estará disponível 
enquanto durarem as restrições no atendimento bancário, 
estabelecidas em razão da pandemia da Covid-19. Podem ser 
pagas dessa forma guias com valores entre dois reais e dez mil 
reais, respeitando-se o limite diário da função débito de cada 
cliente, em seu banco. 

PLANALTO 

PORTARIA Nº 2.520, DE 

23 DE SETEMBRO DE 

2020, publicada em 

24.09.2020  

PORTARIA Nº 2.520, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 

Reconhece o Estado de Calamidade Pública no Estado de Minas 

Gerais/MG. 

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no 

uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 

1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da 

União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, resolve: 

Art. 1º Reconhecer o Estado de Calamidade Pública em todo o 

território do Estado de Minas Gerais/MG, em decorrência de 

Doenças Infecciosas Virais - 1.5.1.1.0 (COVID-19), DECRETO Nº 

48.040, de 17 de setembro de 2020. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SENADO 

Senado debate Brasil pós-

pandemia, disponibilizada 

em 24.09.2020 

O Senado realiza sessão temática na sexta-feira (25), às 11h, para 

debater os desafios econômicos, sociais e ambientais do Brasil no 

período pós-pandemia. Para o debate foram convidados o 

professor do Instituto Econômico da Universidade Estadual de 

Campinas (IE/Unicamp), Guilherme Melo; a ex-ministra do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo; e o 

diretor da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
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(Cepal), Carlos Mussi. A iniciativa é do senador Rogério Carvalho 

(PT-SE). 

“A sessão deve contar com a presença de especialistas que 

possam inclusive apontar caminhos discutidos no resto do mundo, 

combinando crescimento econômico, geração de empregos, 

distribuição de renda, sustentabilidade ambiental, controle das 

contas públicas e o aprimoramento do pacto federativo”, observa 

Rogério Carvalho no requerimento da sessão temática, também 

assinado por outros senadores.   

Fonte: Agência Senado 

CÂMARA 

DOS 

DEPUTADOS 

Lei prorroga incentivo 

fiscal a empresas 

exportadoras durante 

pandemia, disponibilizada 

em 24.09.2020  

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória (MP 

960/20) que prorroga por um ano os prazos das concessões de 

drawback que vencem neste ano. A Lei 14.060/20 foi publicada na 

edição de hoje do Diário Oficial da União. 

O drawback é um incentivo concedido às empresas exportadoras. 

Ele suspende temporariamente os tributos federais sobre os 

insumos usados na produção de mercadorias destinadas 

exclusivamente à exportação. Entre os tributos suspensos estão o 

Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI). 

O objetivo da lei, segundo o governo, é aliviar os efeitos da 

pandemia de Covid-19 sobre as empresas exportadoras. Entre os 

produtos vendidos para o exterior que se beneficiam do regime de 

drawback estão minério de ferro, carne de frango e celulose. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

TRT 10ª 

Região 

Dirigentes do TRT-10 

apresentaram plano de 

retomada das atividades 

presenciais em live 

realizada na última 

segunda-feira (24), 

disponibilizada em 

24.09.2020  

 

O planejamento da retomada gradual das atividades presenciais do 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) foi 

apresentado para o público interno e externo na última segunda-

feira (21), numa live no canal da Escola Judicial, no YouTube, com 

a presença do desembargador Brasilino Santos Ramos, presidente 

da Corte, e do desembargador Alexandre Nery de Oliveira, vice-

presidente e corregedor regional. 

Na ocasião, os magistrados falaram sobre os principais pontos do 

plano regulamentado pela Portaria Conjunta nº 5/2020, que 

especifica os protocolos de segurança a saúde para o retorno 

gradual das atividades presenciais na Décima Região – ainda sem 

data para acontecer. Durante a apresentação dos dirigentes, o chat 

ficou aberto para receber perguntas e interações do público, que 

foram respondidas ao final do evento. A live foi acompanhada em 

tempo real por aproximadamente 500 pessoas e o vídeo completo 

está disponível no canal da EJUD10 no YouTube. 

Segundo os magistrados, é fundamental ter cautela com o retorno, 

porque a prioridade da administração é a saúde e a vida de todo o 

corpo funcional. Os dirigentes pontuaram que, mesmo em 

teletrabalho, o regional tem mantido todas suas atividades e ainda 

foi possível identificar um aumento da produtividade nesse período 

de isolamento social. Na área administrativa, mais de 50 ações 

foram realizadas ou estão em andamento nos diferentes eixos 

estratégicos da Corte, como governança, segurança no trabalho, 

comunicação, saúde, entre outros. 
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(...) 

Portaria Conjunta 5/2020 

Live sobre plano de retomada 

ERJ 

Decreto Estadual 47.289 

de 23.09.2020, publicado 

em 23.09.2020 (edição 

extra). 

altera o inciso i do artigo 5º, do decreto nº 47.287, de 18 de 

setembro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 

da propagação do novo coronavírus (covid-19), em decorrência da 

emergência em saúde. 

Art. 1º - Fica alterado o inciso I do artigo 5º, do Decreto nº 47.287, 

de 18 de setembro de 2020, que passa ter a seguinte redação: 

“Art. 5º (...) 

I - realização de eventos e de qualquer atividade com a presença 

de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvam 

aglomeração de pessoas, tais como evento desportivo com público, 

show, comício, passeata e afins, com a exceção de retorno dos 

torcedores aos estádios de futebol que seguirá legislação 

específica. 

Decreto Estadual 47.290 

de 23.09.2020, publicado 

em 23.09.2020 (edição 

extra). 

Dispõe sobre as medidas protetivas referentes ao plano de retorno 

dos torcedores aos estádios de futebol.  

Secretaria de Saúde 

discute parceria com 

municípios para ampliar 

leitos de UTI destinados a 

Covid, disponibilizada em 

24.09.2020. 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) iniciou nesta quinta-feira 

(24/09) a discussão de um acordo com as prefeituras de cinco 

municípios – Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Itaboraí, Nova 

Friburgo e Cordeiro – com o objetivo de ampliar a oferta de leitos 

de UTI para atender pacientes com Covid-19. A proposta é que o 

Governo do Estado financie a abertura de mais 140 leitos de Covid 

nessas cinco cidades, para fazer frente ao crescimento do número 

de internações pela doença verificado nas últimas semanas. 

IBDFAM 

Pai músico não pode ser 

afastado do convívio com 

o filho por conta da 

pandemia, disponibilizado 

em 24.09.2020. 

Não se justifica suspender o contato presencial entre pai e filho 

durante a pandemia do Coronavírus pelo simples fato de ser 

músico, se não demonstrado que essa atividade o expõe ao risco 

de contrair a doença. Com base nesse entendimento, os 

desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso – TJMT negaram provimento ao recurso 

para a suspensão da convivência, interposto pela mãe. 

Em sua análise do caso, o desembargador-relator Rubens de 

Oliveira Santos Filhos ressaltou que eventos e shows, fonte dos 

proventos do genitor, estão paralisados e não há data prevista nem 

definida para cessar o período de isolamento social por conta da 

Covid-19. Ao manter a decisão inicial, ele destacou a necessidade 

preservar vínculos afetivos e o melhor interesse da criança. 

A mãe alegou que o filho tem problemas respiratórios e a 

orientação médica recebida foi para que evitasse sair de casa 

durante a pandemia. Pontuou ainda que a recomendação do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA para esses casos é que o contato ocorra 

preferencialmente por telefone ou on-line. 

Migalhas Moraes derruba decisão 

que impunha programa de 
O ministro do STF Alexandre de Moraes, cassou decisão do 
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combate ao coronavírus a 

municípios de MG, 

disponibilizada em 

24.09.2020. 

TJ/MG que havia determinado a todos os municípios a adoção 

compulsória das medidas para combate e contenção da pandemia 

do novo coronavírus constantes do programa "Minas Consciente". 

Para o ministro, a decisão da Justiça local acabou por esvaziar a 

competência própria dos municípios para dispor, mediante decreto, 

sobre o funcionamento dos serviços públicos e das atividades 

essenciais durante o período da pandemia. 

Homem com covid-19 

pagará danos sociais após 

descumprir isolamento, 

disponibilizada em 

24.09.2020. 

Um morador de União de Vitória/PR foi condenado a pagar R$ 15 

mil de indenização por danos sociais após desrespeitar as medidas 

de isolamento domiciliar. O valor deverá ser destinado ao Fundo 

Municipal de Saúde. 

Segundo os autos, o homem estava ciente da necessidade de 

permanecer em quarentena por 10 dias devido à suspeita de 

contaminação pelo novo coronavírus. No entanto, três dias depois 

de assinar um "termo de consentimento livre e esclarecido" 

expedido pelo órgão de saúde local, o réu viajou para Curitiba. 

No trajeto, ele teve a companhia de dois colegas que 

desconheciam a suspeita de contaminação. O resultado do exame 

com a confirmação do contágio saiu durante o período em que o 

homem estava na capital do Estado. 

JT/CE mantém ajuda de 

custo a motoristas de 

aplicativos na pandemia, 

disponibilizada em 

24.09.2020. 

A Seção Especializada I do TRT da 7ª região determinou que as 

empresas de aplicativos de transporte de passageiros Uber e 99 

paguem ajuda compensatória aos motoristas cadastrados nas 

plataformas, em Fortaleza e Região Metropolitana, como forma de 

amenizar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia do 

coronavírus. 

O pedido de ajuda já havia sido concedido por meio de liminar pela 

3ª vara do Trabalho de Fortaleza, mas estava suspenso em razão 

de mandado de segurança impetrado pela Uber. A decisão foi 

publicada nesta terça-feira, 22. 

 

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. 

Cristiano de Loureiro Faria Mori 

Danielle Dutra Soares 

Luciana de Abreu Miranda 

Advogados 

Malka Y Negri Advogados 
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