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Decreto nº 10.488, de 

16.9.2020, publicado no 

D.O em 16.09.2020 

Regulamenta a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 

2020, que institui o auxílio emergencial residual para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de 

2019, altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, e dá outras 

providências. 

CNMP 

Petições e peças 

processuais terão que ser 

protocoladas via Sistema 

ELO, disponibilizada em 

16.09.2020 

A partir do dia 21 de setembro, entram em vigor mudanças na 

regulamentação dos serviços de protocolo, expedição e 

mensageria do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

As principais mudanças estão elencadas do artigo 3º ao artigo 5º 

da Portaria CNMP-PRESI nº 137/2020. Entre elas, está a 

obrigatoriedade de que as petições iniciais, intermediárias e demais 

peças processuais relativas aos procedimentos da área finalística 

do Conselho deverão ser encaminhadas virtualmente por meio do 

Sistema ELO. 

INSS 

INSS derruba liminar e 

retoma reabertura gradual 

de agências em São Paulo 

nesta quinta (17), 

disponibilizada em 

16.09.2020 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recorreu e reverteu a 

decisão judicial do TRF3, que havia suspendido a reabertura 

gradual de suas unidades no Estado de São Paulo. Com isso, a 

partir desta quinta-feira (17) o órgão retoma parcialmente o 

atendimento presencial, com a reabertura de 122 agências no 

estado. As unidades podem ser consultadas no site 

covid.inss.gov.br. 

Na decisão que revoga a liminar concedida no fim de semana, o 

TRF3 reconhece que o INSS adotou medidas para garantir a 

segurança tanto dos segurados quanto dos servidores. Entre elas, 

por exemplo, a publicação de normativos estabelecendo regras 

sobre o retorno dos servidores ao trabalho presencial e definindo 

quais grupos poderiam permanecer em teletrabalho por medida de 

segurança. A Justiça também reiterou o caráter essencial do 

serviço prestado pelo INSS e afirmou que a não realização de 

alguns serviços, que só podem ser realizados presencialmente, 

trazem prejuízos aos segurados. 

Unidade de perícias 

médicas de Brasília é 

inspecionada, 

disponibilizada em 

16.09.2020 

Na manhã desta quarta-feira (16), o presidente do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim, o secretário especial de 

Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, e o secretário de Trabalho, 

Narlon Gutierres, inspecionaram a Unidade de Atendimento Na 

Hora da Perícia Médica Federal, localizada no Setor Comercial Sul, 

em Brasília (DF), e constataram que todos os requisitos estão 

adequados para o imediato funcionamento. 

Durante a vistoria na unidade, que possui 24 consultórios, foi 

constatado que os protocolos de saúde, segurança e higiene, 

incluindo equipamentos de proteção coletiva e individual, bem 

como aparelhagem de uso médico, estavam totalmente adequados 

para o retorno do atendimento dos segurados. 

ERJ 
Lei Estadual 9.006 de 

15.09.2020, publicada em 

Dispõe sobre a criação de unidade de pronta resposta de urgência 

em fisioterapia (upruf) nas unidades de pronto atendimento (upa 

24hs) para assistência fisioterapêutica imediata ao paciente com 
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16.09.2020. quadro agudo de dor ou afecções do sistema cardiorrespiratório, 

solucionáveis por meio de fisioterapia manual e métodos e técnicas 

com uso de instrumental fisioterapêutico 

Lei Estadual 9.008 de 

15.09.2020, publicada em 

16.09.2020. 

altera dispositivo da lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020, que 

reconhece o estado de calamidade pública em virtude da 

emergência decorrente do novo coronavírus (covid-19), declarado 

pelo decreto nº 47.246, de 1º de setembro de 2020, e dá outras 

providências. 

Art. 1º - O artigo 2º da Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º O prazo do estado de calamidade pública reconhecido pela 

presente Lei será válido até o dia 31 de dezembro de 2020 e, caso 

seja necessário, poderá ser renovado por Decreto e ratificado pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nos mesmos 

termos do Decreto nº 47.246 de 1º, de setembro de 2020. ”  

Manual da Secretaria de 

Saúde traz 

recomendações de 

prevenção ao coronavírus 

no retorno às aulas, 

disponibilizada em 

16.09.2020. 

Na volta às aulas, os alunos do ensino fundamental, do ensino 

médio e da educação de jovens e adultos (EJA) do Estado do Rio 

de Janeiro terão que tomar medidas adicionais de prevenção e 

controle para evitar o contágio pelo Covid-19 no meio escolar. As 

recomendações - uso de equipamentos de proteção individual 

(EPIs), manutenção frequente dos aparelhos de ar-condicionado, 

distanciamento de um metro a um metro e meio e desinfecção e 

limpeza dos ambientes - fazem parte de manual elaborado pela 

Superintendência da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado 

de Saúde (SES). 

A cartilha também orienta como atuar diante da ocorrência de 

algum caso suspeito de coronavírus na escola. Há também 

orientações para a distribuição das mesas e carteiras em salas. 

Elas devem ser dispostas junto das paredes e janelas, de acordo 

com a estrutura física das salas de aula, evitando que os alunos 

fiquem de frente uns para os outros. Os bebedouros, em que os 

alunos colocam a boca diretamente no jato d’água, deverão ser 

lacrados. 

TJRJ 

9ª Câmara Cível retorna 

sessões presenciais, 

disponibilizada em 

15.09.2020. 

A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro retornou com as suas atividades presenciais nesta terça-

feira (15/9). A sessão foi presidida pelo desembargador Luiz Felipe 

Francisco e contou com a participação dos desembargadores 

Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, Carlos Azeredo de Araújo 

e José Roberto Portugal Compasso. Com álcool gel e 

distanciamento marcado por faixas de segurança, os 

desembargadores julgaram 30 processos.   

Por conta da pandemia, os julgamentos não foram abertos ao 

público e somente os advogados que fizeram sustentações foram 

autorizados a participar. 

Migalhas 

Justiça de SP autoriza 

repasse de desconto em 

mensalidade escolar para 

pensão alimentícia, 

disponibilizada em 

16.08.2020. 

A 3ª câmara de Direito Privado do TJ/SP aceitou pedido de pai para 

que fosse abatido de sua contribuição mensal o desconto 

concedido pelo colégio da filha em razão da pandemia da covid-19. 
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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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