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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS 

RESUMO 

PLANALTO 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 3, DE 25 

DE SETEMBRO DE 2020, 

disponibilizada em 

28.09.2020. 

Estabelece, em caráter temporário, a suspensão da obrigatoriedade 

de pagamento dos débitos decorrentes de parcelamentos vigentes 

e dos prazos de que trata a Instrução Normativa nº 2, de 23 de abril 

de 2019, do Ministério da Cidadania, no âmbito do Ministério do 

Turismo, tendo em vista a publicação do Decreto Legislativo nº 6, 

de 20 de março de 2020. 

CÂMARA 

DOS 

DEPUTADOS 

Projeto define regras para 

patente de produtos contra 

coronavírus, 

disponibilizada em 

28.09.2020. 

 

O Projeto de Lei 3556/20 regulamenta o registro de patentes de 

inovações relacionadas ao combate ao novo coronavírus, como 

medicamentos e vacinas. Entre outros pontos, a proposta fixa 

prazos para análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) e permite o aproveitamento de patentes estrangeiras. 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 

TRT 10ª 

Região 

Covid-19 e saúde mental é 

tema de live da campanha 

Setembro Amarelo nesta 

segunda (28), 

disponibilizada em 

28.09.2020. 

 

É preciso agir - diálogos e reflexões sobre a covid-19 e a saúde 

mental no trabalho” é o tema da live da campanha Setembro 

Amarelo desta segunda-feira (28), a ser apresentada no canal da 

Escola Judicial da 10ª Região (EJUD-10) no Youtube das 16h às 

17h30. A campanha é promovida pelo Núcleo de Atenção À Saúde 

(NUATS) em parceria com o Grupo Interinstitucional de Trabalho 

Seguro (GETRIN-10) e o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região (TRT-10). 

A palestra, dirigida a magistrados e servidores do TRT-10, do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dos demais Regionais, será 

conduzida por Gustavo Carvalho de Oliveira, médico psiquiatra do 

SAMU/SES-DF e por Sarah Sammy Moreira Sampaio, 

neuropsicóloga do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas 

(IMPI). 

A campanha - Setembro Amarelo é a campanha nacional de 

prevenção ao suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria 

(ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). 

Com ela, objetiva-se conscientizar a população sobre tendências 

para o comportamento suicida e orientar para o tratamento 

adequado de transtornos mentais, que representam 96,8% dos 

casos de suicídio, de acordo com informações da ABP.  A 

campanha surgiu em 2014 e permanece em vigor todo o ano, 

embora as ações intensifiquem-se em setembro, mês oficial da 

campanha. 

(Mauro Burlamaqui) Youtube - EJUD-10 

Produtividade semanal: 

TRT-10 registra mais de 

127 mil atos judiciais 

durante a vigência das 

medidas preventivas 

contra o coronavírus, 

disponibilizada em 

28.09.2020. 

 O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) registrou, 

na última semana, mais de 127 mil atos judiciais, entre decisões, 

despachos, sentenças e atos cumpridos por servidores da área 

judiciária, no período de 21 a 27 de setembro, ou seja, na vigência 

de medidas de combate ao coronavírus (COVID-19).  
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TJRJ 

TJRJ produz números 

recordes de despachos e 

atos cumpridos por 

servidores em uma 

semana, disponibilizada 

em 28.09.2020. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro produziu, na 

última semana, números recordes de despachos e atos cumpridos 

por servidores desde o início do Regime Diferenciado de 

Atendimento de Urgência (RDAU) implantado em março deste ano. 

De 21 a 27 de setembro, o TJRJ somou 186.588 despachos 

(178.975 na primeira instância e 7.613 na segunda instância) e 

1.901.724 atos cumpridos por servidores (1.808.521 na primeira 

instância e 93.203 na segunda instância). No mesmo período, 

foram produzidas ainda 55.316 sentenças (49.543 na primeira 

instância e 5.773 na segunda instância) e 49.075 decisões (47.693 

na primeira instância e 1.382 na segunda instância).  

CONJUR 

Antecipação de 13º salário 

pode ser suspensa em 

razão da epidemia, 

disponibilizada em 

28.09.2020. 

É legítima a decisão do chefe do Poder Executivo de antecipar ou 

não do pagamento do 13º salário. Essa discricionariedade, por 

obvio, não é absoluta e rende-se à métrica para evitar 

arbitrariedade, consistente na conditio juris da disponibilidade 

financeira. Com esse entendimento, o Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça de São Paulo rejeitou, por unanimidade, mandado de 

segurança impetrado contra ato praticado pelo Governador de São 

Paulo ao editar o Decreto 64.937/2020, que, entre outras coisas, 

suspendeu a antecipação do pagamento do 13º salário aos 

servidores públicos em razão da epidemia do coronavírus. 

Migalhas 

Alunos de medicina 

conseguem antecipar 

colação de grau em razão 

da pandemia, 

disponibilizada em 

26.09.2020. 

Alunos do curso de medicina conseguiram antecipar a colação de 

grau em razão da pandemia do novo coronavírus. A liminar foi 

deferida pelo desembargador Federal João Batista Moreira, do TRF 

da 1ª região. 

Cia aérea indenizará por 

não informar critérios de 

entrada em país 

estrangeiro durante a 

pandemia, disponibilizada 

em 26.09.2020. 

Companhia aérea terá de indenizar uma passageira por não 

informar, no momento da remarcação da passagem, que a 

permissão para entrada de turista estava proibida em Portugal, 

devido à pandemia da covid-19. A consumidora só soube que não 

poderia ingressar no país de destino ao chegar ao aeroporto. A 

decisão é da juíza de Direito Rachel Adjuto Bontempo Brandão, do 

1º JECCrim do Gama/DF. 

 

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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