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RESUMO

Sessões de julgamento
serão realizadas por
videoconferência até o fim
de 2020, disponibilizada
em 09.09.2020

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, anunciou, ao final da sessão de julgamentos desta quartafeira (9), que, em comum acordo com o ministro Luiz Fux, que toma
posse na presidência da Corte nesta quinta-feira (10), as sessões
ordinárias e extraordinárias serão realizadas por videoconferência
até o fim do ano judiciário de 2020, em observância às
recomendações de distanciamento social das autoridades sanitárias
e de saúde, como forma de prevenção ao novo coronavírus.

ÓRGÃO

STF

O Supremo, em 26/3, aprovou a Resolução 672/2020, que permite a
participação dos ministros nas sessões do Plenário e das Turmas
por videoconferência. A modalidade garante pleno acesso e
participação ao procurador-geral da República e aos
subprocuradores da República com atuação nas Turmas. Conforme
a resolução, a sustentação oral dos advogados e dos procuradores
também pode ser realizada por videoconferência.

CÂMARA
DOS
DEPUTADOS

Projeto inclui mortes por
Covid-19 na cobertura de
seguros de vida,
disponibilizada em
09.09.2020

O Projeto de Lei 2113/20 impede seguradoras que ofertem seguros
de vida, de saúde ou contra invalidez permanente de restringirem a
cobertura de qualquer doença ou lesão decorrente da pandemia da
Covid-19. A proposta já se aplica a contratos em vigor e proíbe
ainda a suspensão da cobertura por falta de pagamento e o aumento
da mensalidade a cargo do segurado. O texto já foi aprovado pelo
Senado e tramita agora na Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Câmara de Notícias

Retorno gradual do
atendimento: apenas
segurados agendados
serão atendidos nas
agências, disponibilizada
em 09.09.2020
INSS

Com a proximidade do retorno gradual do atendimento presencial é
preciso que os segurados do INSS fiquem atentos: para serem
atendidos em uma das agências que reabrirá ao público será
necessário realizar agendamento. Para isso, é imprescindível marcar
hora pelo Meu INSS (gov.br/meuinss e aplicativo) ou telefone 135.
Destacamos que estarão disponíveis para atendimento presencial os
serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de
exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.
Segurados sem agendamento não serão atendidos, para que se
evite aglomerações dentro e fora das agências, de acordo com
orientações do Ministério da Saúde. Portanto, não saia de casa à
toa. Antes, proceda com o agendamento pelos canais acima citados.

MPT

MPT em Mato Grosso
inicia retomada gradual
das atividades
presenciais em 13 de
outubro. disponibilizada
em 09.09.2020

A Retorno ao trabalho nas unidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop
e Alta Floresta seguirá critérios sanitários e de saúde e segurança
necessários e as orientações de portaria da Procuradoria-Geral do
Trabalho (PGT).

Nota técnica traz
diretrizes de proteção
contra a Covid-19 para
trabalhadores que estão
no grupo de risco,
disponibilizada em
09.09.2020

Documento divulgado nesta quarta-feira (9) pelo MPT também traz
orientações voltadas a empregados com familiares que fazem parte
desse grupo.

Retorno Programado do
TJRJ: 12ª Câmara Cível
promove 1ª sessão
presencial, disponibilizado
em 09.09.2020.

A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro realizou nesta terça-feira (8/9) sua primeira sessão de
julgamento presencial após quase seis meses da adoção das
medidas de isolamento em razão da pandemia da Covid-19. A última
sessão presencial aconteceu em 10 de março de 2020.
Conduzida pelo desembargador Cherubin Helcias Schwartz Júnior,
presidente em exercício da 12ª Câmara, a sessão teve início às
13h30min, contando com as participações dos desembargadores
Georgia de Carvalho Lima, Jaime Dias Pinheiro Filho e José Acir
Lessa Giordani.

TJRJ

Do total de 20 processos da pauta da sessão, 18 foram julgados e
dois foram retirados de pauta. Um deles em razão de decisão
monocrática nos autos que homologou a desistência do recurso. O
outro processo foi retirado após solicitação do relator,
desembargador Cherubin, que atendeu ao requerimento de um dos
apelantes que solicitou que o processo fosse reunido a outros para
julgamento em conjunto em nova sessão.
A sessão foi encerrada às 16 horas e contou com o apoio logístico
da Diretoria Geral de Segurança Institucional (DGSEI), que designou
três seguranças para manter a ordem e o distanciamento social no
corredor de acesso à sala da sessão.

Migalhas

Juíza autoriza saque do
FGTS em razão da
pandemia, disponibilizada
em 09.09.2020.

A juíza Federal Fernanda Carone Sborgia, do Juizado Especial
Federal da 3ª região, autorizou trabalhador a sacar seu FGTS em
razão da pandemia do coronavírus.
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