
Ainda são muitas as incertezas sobre os reflexos da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em nossa
sociedade.

Além das consequências nas relações interpessoais (devido à “quarentena”, ao fechamento de fronteiras, ao
cancelamento de eventos públicos etc.), outras já são sentidas na economia, como a forte queda do índice
Ibovespa, o corte na taxa de juros dos EUA, a expectativa de nova queda na taxa Selic e a redução do
consumo.

Nesse cenário, é natural que surjam dúvidas acerca dos impactos jurídicos advindos dessa situação, nas mais
variadas áreas do Direito.

Com o intuito de fornecer aos nossos clientes uma visão geral das consequências que já estão sendo
verificadas no dia a dia (como edição de novas normativas, alterações no funcionamento de Tribunais e
repartições públicas etc.), bem como das potenciais discussões jurídicas que poderão resultar dessa
pandemia, apresentaremos, abaixo, de forma sucinta, os principais pontos de atenção que identificamos.

Contratos em geral

Como se portar diante das obrigações contratuais que ainda estão pendentes de cumprimento? É possível
que a crise causada pela pandemia do Coronavírus justifique o inadimplemento de obrigações contratuais? A
resposta imediata para essas questões deve ser: depende.

Depende do caso concreto, da natureza de cada contrato, daquilo que as partes convencionaram
contratualmente como consequência para o inadimplemento das obrigações diante das circunstâncias
imprevisíveis e inevitáveis, do grau do impacto sofrido pelas partes, entre outras questões.

De maneira geral, a impossibilidade do cumprimento de obrigações contratualmente assumidas em razão de
fato imprevisível e fora do controle das partes pode dar ensejo à caracterização de hipóteses de força maior,
caso fortuito ou onerosidade excessiva, que, a depender das circunstâncias, poderá levar à suspensão do
cumprimento e eliminação dos efeitos da mora, à revisão de suas condições ou, até mesmo, à resolução do
contrato. Da mesma forma, deve-se analisar o comportamento do próprio devedor à luz dessa situação,
sobretudo, no tocante ao dever de mitigar prejuízos e de agir de acordo com o princípio da boa-fé.
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Contratos administrativos

Com relação à Administração Pública, eventuais contratações a serem feitas com o intuito de atender à
situação emergencial provocada pela pandemia de Coronavírus autorizam a dispensa de licitação. Nesses
casos, como regra geral, deve-se ter o cuidado de caracterizar a situação emergencial que justifica a dispensa,
bem como juntar os elementos que evidenciem a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço.

No que se refere aos particulares que já celebraram contratos com a Administração Pública (e.g.
fornecimento de bens, obras e serviços, concessões e parcerias público-privadas), a situação deve ser avaliada
em cada caso concreto, conforme as regras contratuais aplicáveis e o impacto causado (ou, ao menos,
estimado). A avaliação dos efeitos da pandemia sobre a execução dos contratos deve ser criteriosa, de modo
a verificar, em especial, se o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato foi afetado ou não. Nesse
contexto, é importante ressaltar que as medidas tomadas por autoridades públicas com vistas ao
enfrentamento da pandemia podem ser caracterizadas como “fato do príncipe”, configurando álea econômica
extraordinária, autorizadora da alteração dos contratos para restabelecer a relação pactuada originalmente
entre as partes.

Mercado de capitais

O Ofício-Circular nº 2/2020-CVM/SER de 13 de março de 2020 da Superintendência de Registro de Valores
Mobiliários (“SRE”) da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) enquadra o Coronavírus e seus impactos
como hipótese de alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes no
momento de apresentação do pedido de registro de oferta pública, prevista no artigo 25 da Instrução da CVM
nº 400/03. Por essa razão, serão considerados automaticamente aprovados pela SRE os pleitos
fundamentados dos ofertantes de modificação de oferta relacionados exclusivamente à deterioração e
volatilidade do cenário de investimento. A CVM concederá ainda prorrogação de prazo da distribuição por 90
dias adicionais, mediante envio da documentação modificada à SRE e divulgação de comunicado ao mercado
nos mesmos meios utilizados para a divulgação da oferta. Para tanto, os ofertantes deverão facultar aos
investidores que já tenham aderido à oferta modificada a possibilidade de desistência no prazo de cinco dias
contados do recebimento da comunicação sobre a referida modificação.

Na mesma linha, a CVM publicou a Deliberação CVM nº 846, de 16 de março de 2020, para regular os
impactos do Coronavírus nas ofertas públicas de valores mobiliários e nos pedidos de registro de emissores
perante a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), nos termos da Instrução da CVM nº 480/09,
que ainda estão sob análise e não obtiveram o registro perante a Autarquia. Nesses casos, as companhias
poderão solicitar a interrupção dos prazos de análise, pela SRE e pela SEP, dos pedidos de registro de ofertas
públicas de distribuição e dos pedidos de registro de emissor, respectivamente, pelo prazo máximo de até
180 dias úteis.

Adicionalmente, a CVM editou nova instrução dispondo sobre as aquisições de debêntures de própria
emissão, conforme previsão do art. 55 da Lei 6.404/76. A instrução em questão prevê o procedimento a ser
seguido quando as companhias emissoras de debêntures optam por adquirir títulos a valores superiores ao
valor nominal atualizado. Tal norma já estava em audiência pública, mas a sua aprovação no atual cenário
pode ser vista também como um estímulo ao desenvolvimento do mercado de dívida corporativa.

Infraestrutura

Na avaliação do caso concreto, é preciso atentar para elementos como as condições antecedentes à alegação
do evento de força maior (p. ex., se as obras já se encontravam atrasadas), o real nexo de causalidade que
suporta o pedido etc. para determinar se tanto a alegação de força maior como a sua extensão se sustentam
juridicamente. Os contratos desse tipo usualmente preveem também obrigação de mitigação dos efeitos da
força maior. Nos casos de efetiva necessidade de paralisação total ou parcial das obras, fornecimentos e/ou
serviços (caso não haja formas possíveis de mitigação), deve-se observar o procedimento estabelecido
emcontrato. As obrigações impossíveis de serem executadas pelas partes terão a sua exigibilidade suspensa
e, na maioria dos casos, cada parte deverá suportar os custos decorrentes de tal suspensão pelo prazo
contratualmente estabelecido. Findo esse prazo, usualmente os contratos determinam sua rescisão entre
noventa a cento e oitenta dias corridos da ocorrência do evento sem que os efeitos da força maior tenham
sido superados.
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Além das consequências imediatas aos contratos de projetos de infraestrutura, é preciso atentar para o fato
de que, em inúmeros casos, tais contratos (e/ou seus direitos e recebíveis) servem de garantia para
operações financeiras, cujos recursos foram utilizados para financiar os respectivos projetos. Assim, caso
ocorra a suspensão e/ou alteração das obrigações das partes de determinado contrato, pode ser necessária a
análise jurídica dos possíveis impactos nos contratos financeiros do projeto, caso ocorra algum efeito material
adverso, como o atraso das obras, ou a imposição de penalidades em decorrência de tais atrasos, o que pode
envolver ações junto ao financiador.

Contratos Financeiros

Os mercados financeiros e de capitais estão sofrendo de forma relevante os impactos do COVID-19. A
extensão e duração dos efeitos ainda não é clara e até que se tenha melhor visibilidade em relação à
contenção do Coronavírus e redução da volatilidade dos mercados, os contratos financeiros tendem a ser
severamente impactados.

Os contratos financeiros em vigor deverão ser analisados para avaliar a extensão do impacto nos diversos
dispositivos contratuais. Devem ser avaliados, a depender do estágio do contrato, principalmente (i)
condições precedentes para desembolso e caracterização de “efeito material adverso”; (ii) possibilidade da
aplicação de “market flex”; (iii) situações que caracterizem evento de inadimplemento ou vencimento
antecipado contratual; (iv) impactos em outros contratos ou obrigações das partes contratantes ou empresas
do mesmo grupo (“cross default”); (v) necessidade de reforço e/ou substituição de garantias; (vi) declarações
e garantias; (vii) obrigações periódicas de report em relação a eventos decorrentes dos impactos do COVID-
19 nos negócios do devedor e empresas do mesmo grupo; e (viii) caracterização de eventos de força maior,
caso fortuito ou onerosidade excessiva que justifiquem a suspensão e/ou alteração das obrigações das partes
ou ainda, rescisão contratual.

A análise deve ser feita caso a caso e cabe às partes dos contratos serem proativas em relação à mitigação e
controle dos possíveis efeitos identificados.

M&A

Os efeitos da pandemia de COVID-19 também podem afetar o cumprimento de contratos de M&A que já
tenham sido celebrados, mas cuja consecução esteja pendente (i.e., assinados, mas cujo fechamento esteja
condicionado ao cumprimento de determinadas condições).

Inicialmente, as partes devem verificar no contrato a eventual existência de obrigação de comunicar efeitos
gerados pela pandemia sobre os negócios da sociedade-alvo ou sobre as partes. O não cumprimento dessas
obrigações poderá dar origem a pleito indenizatório pela parte prejudicada, além de, em determinadas
circunstâncias, possibilitar a rescisão unilateral do negócio.

Os efeitos da pandemia também poderão impactar a confirmação da veracidade, na data do fechamento, de
declarações e garantias (representations and warranties) prestadas na data de celebração do contrato. Essa
confirmação também costuma ser condição à obrigação de efetivar o negócio contratado, podendo a sua
falta ensejar consequências adversas, incluindo, no limite, a rescisão unilateral do contrato.

Adicionalmente, esses contratos não raro apresentam, dentre as condições cujo cumprimento é necessário
para a consecução do negócio jurídico, a não ocorrência de alterações relevantes nos negócios da sociedade-
alvo, entre a data de assinatura do contrato e o fechamento do negócio (a chamada cláusula de MAE –
Material Adverse Effect ou MAC – Material Adverse Change). O efeito dessa cláusula é manter com o
vendedor o risco de eventos supervenientes à assinatura do contrato, que sejam relevantes e adversos às
operações da sociedade-alvo. Há, no entanto, excludentes contratadas com frequência, que poderão fazer
com que, nesse aspecto, os impactos da COVID-19 não afetem o contrato. Tal qual nos contratos em geral,
uma análise caso a caso será necessária para entendimento da situação.
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Companhias abertas

As companhias abertas permanecem obrigadas a observar as disposições legais e regulamentares em relação
às suas obrigações periódicas e eventuais, tais como elaboração e divulgação das demonstrações financeiras,
acompanhadas do relatório anual do auditor independente, convocação e realização das assembleias gerais
ordinárias. As demonstrações financeiras deverão conter análise cuidadosa sobre os impactos do COVID19
em seus negócios, incluindo comentários sobre os principais riscos e incertezas advindos dessa análise. Além
disso, é preciso avaliar se tais impactos demandam atualização do formulário de referência ou divulgação, por
meio de fato relevante.

Não há autorização na legislação em vigor para a realização virtual de Assembleias Gerais Ordinárias. Permite-
se somente a participação remota por meio de boletim de voto a distância às companhias sujeitas à Instrução
CVM 481.

Trabalhista

Em decorrência da declaração de pandemia da OMS e da edição da Lei 13.979/2020 (Lei da Quarentena) e
da Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde, algumas recomendações quanto ao isolamento e ao meio
ambiente de trabalho devem ser observadas.

Se algum empregado estiver com suspeita ou teve contato com pessoas infectadas ou se for testado positivo
para o COVID-19, deve permanecer em quarentena ou isolamento, respectivamente, nos moldes do artigo 2º
da Lei 13.979/2020, devendo a sua ausência ser considerada como falta justificada e, portanto, abonada.

As empresas devem fornecer lavatórios com água, sabão e sanitizantes (álcool 70% ou outros adequados à
atividade), sendo recomendável que as empresas mantenham a higienização e promovam a descontaminação
do local de trabalho, especialmente se algum caso for detectado. O empregado, por sua vez, também deverá
observar as normas de segurança e medicina do trabalho e colaborar com a empresa na sua aplicação,
adotando as medidas recomendadas pela OMS e pela empresa.

Implementação de home office deve observar as regras da legislação trabalhista em vigor (art. 75-A e
seguintes da CLT), de modo que a empresa deve oferecer a estrutura necessária para que o empregado
possa prestar os serviços de casa, mediante implementação de política interna ou aditamento contratual.

Para empregados que passarão a trabalhar em rodízio, considerando que a população deve evitar
aglomeração, contato físico etc., as empresas podem estabelecer jornadas flexíveis ou até mesmo reduzir as
jornadas de trabalho, especialmente quando serviços como transporte, creches e escolas não estiverem
funcionando, para permitir que trabalhadores atendam familiares doentes ou em situação de vulnerabilidade,
observando-se a necessidade de negociação coletiva com o sindicato da categoria, quando for o caso. Nesse
sentido, o Ministério Público do Trabalho editou Nota Técnica com orientações de esforço coletivo para
setores econômicos com atividades consideradas de risco muito alto, alto e mediano de exposição, nos
termos da classificação publicada pela agência Occupational Safety and Health dos Estados Unidos.

Se houver a necessidade de paralisação das atividades da empresa, pode-se (i) conceder férias coletivas ou
(ii) suspender o contrato de trabalho dos empregados por um período de até 5 meses, mediante negociação
coletiva, nos termos do art. 476-A da CLT.

Vale lembrar que se o empregado entender que a exigência de manutenção do trabalho representa perigo
manifesto de mal considerável, nos termos do art. 483, alínea “c”, da CLT, ele pode posteriormente alegar a
rescisão indireta do contrato de trabalho e pleitear a indenização correspondente, desde que comprove o
risco iminente a que foi exposto.

Tributário

Apesar de algumas solicitações terem sido apresentadas por associações de classe, até o momento a grande
maioria dos prazos e condições para o pagamento de tributos e para o cumprimento de obrigações
acessórias, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, ainda não foi afetada pela situação causada pelo
COVID-19.
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Por ora, o Governo Federal indicou as seguintes medidas relativas às obrigações tributárias:

• adiamento da parte da União no Simples Nacional também por três meses (R$ 22,2 bilhões), mais R$ 5
bilhões de crédito do PROGER / FAT para Micro e Pequenas empresas;

• redução de 50% nas contribuições do Sistema S por três meses (R$2,2 bilhões); simplificação das
exigências para contratação de crédito e dispensa de documentação (CND) para renegociação de crédito;

• facilitação do desembaraço de insumos e matérias primas industriais importadas antes do desembarque;
• redução a 0%, até o final do ano, das alíquotas de importação para produtos médico-hospitalares; e
• desoneração temporária do IPI para bens importados e fabricados no País que sejam necessários ao

combate ao COVID-19.

Além disso, entendemos já ser possível antecipar alguns impactos na esfera tributária decorrentes do COVID-
19, listados a seguir:

• atrasos e/ou suspensões de fiscalização em curso;
• no caso de mercadorias sendo fiscalizadas ou apreendidas em barreiras interestaduais, atrasos podem

levar a prejuízos e à falta de entrega de mercadorias a clientes e insumos para produção;
• a mesma situação poderá eventualmente ser observada nas medidas para o desembaraço aduaneiro. A

falta de efetivo ou demanda mais alta de fiscalização, por exemplo, em navios de passageiros ou outros
veículos, podem levar a atraso no desembaraço, demurrage, aumento de custos com armazenagem etc;

• em caso de problemas com barreiras fiscais e na aduana, é importante mencionar que o Poder Judiciário
tem suspendido atividades e está funcionando com efetivo reduzido, o que pode impactar, por exemplo,
no tempo estimado para a concessão de decisões liminares em mandados de segurança para liberar
mercadorias apreendidas;

• atrasos podem ocorrer na concessão de registros perante órgãos fiscais e administrativos, tais como
Receita Federal, fazendas estaduais e municipais, INSS, INPI etc., afetando, inclusive, a conclusão de
atualizações cadastrais e o processamento de documentos e informações, tal como CND. Recomenda-se
antecipar o início das medidas necessárias para obtenção de tais documento e informações;

• atrasos podem ocorrer na tramitação de regimes especiais e concessão de benefícios fiscais, como
suspensão de ICMS, créditos outorgados, SUDAM, SUDENE, SUFRAMA, REIDI, dentre outros. Este racional
vale também para homologação de créditos de ICMS, por exemplo;

• a tramitação de processos de Consulta aos Fiscos pode ser impactada.

Reestruturação de Dívidas/Insolvência

Os efeitos da pandemia na economia poderão impactar a capacidade das contrapartes em adimplir contratos
em geral, em especial contratos financeiros. Em momentos de crise econômica e diante da urgência da
situação, as partes devem monitorar suas obrigações vincendas e considerar o engajamento em negociações
com seus respectivos credores e devedores, com o objetivo de amenizar os efeitos de um eventual default. A
depender da situação, as renegociações podem ser implementadas de forma privada, sem a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário (workouts, celebrações de contrato de standstill etc.), ou por meio de
procedimentos de insolvência estabelecidos pela Lei 11.101/05 (processos de recuperação judicial ou de
recuperação extrajudicial).

Expediente de Tribunais e Órgãos Administrativos

CNJ

Em 19 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”) aprovou a Resolução n. 313/2020 com o
objetivo de uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários em âmbito nacional. Dentre outras medidas,
o CNJ estabeleceu: (i) regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, que
“importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas
unidades judiciárias, assegurada a manutenção dos serviços essenciais em cada Tribunal”; e (ii) a suspensão
dos prazos processuais, entre os dias 19 de março de 2020 a 30 de abril de 2020 (art. 5 º da Resolução).

Nos termos do art. 1º, parágrafo único, essa Resolução não é aplicável ao Supremo Tribunal Federal e à
Justiça Eleitoral.
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STF

A Resolução n.º 663/2020 estabelece medidas de segurança para a prevenção do COVID-19. A Resolução
não afeta os prazos ou sessões de julgamento, mas apenas restringe o comparecimento de público externo
no Supremo, no Plenário e nas Turmas.

Nos dias de sessão de julgamento, que serão realizadas a cada 15 (quinze) dias, somente terão acesso ao
Plenário e às Turmas do Supremo Tribunal Federal as partes e os advogados de processos incluídos na pauta
do dia, conforme divulgação das pautas de julgamento no site do Tribunal, e os participantes habilitados em
audiências públicas.

STJ

Em linha com a Resolução n. 313/2020 do CNJ, o STJ ampliou os efeitos da Resolução por ele anteriormente
emitida (Resolução GP nº 5/2020) para o fim de determinar (i) a suspensão dos prazos processuais até 30 de
abril de 2020; e (ii) o cancelamento de todas as sessões de julgamento e audiências presenciais até o dia 30
de abril de 2020, além de temporariamente suspender a entrada de público externo no Tribunal. Sessões de
julgamento virtuais poderão ser realizadas normalmente.

Tribunais Regionais Federais (e respectivas Seções Judiciárias)

- TRF da 1ª Região – Em linha com a Resolução n. 313/2020 do CNJ, o TRF-1 expediu a Portaria PRESI n.º
9.985.909 que, complementada pela Portaria PRESI n.º 9.953.729, determina a suspensão dos prazos
processuais, de processos físicos e eletrônicos, judiciais e administrativos, no período de 19 de março a 30 de
abril de 2020.

- TRF da 2ª Região – A Resolução nº TRF2-RSP-2020/00010 suspendeu os prazos processuais, no Tribunal
e na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no período de 16 a 29 de março de 2020, bem como, pelo mesmo
período, o expediente externo e o atendimento ao público no âmbito do Tribunal e da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro.

Por meio da Resolução nº TRF2- RSP-2020/00011, ficam estendidos os efeitos da Resolução nº TRF2-RSP-
2020/00010 à Seção Judiciária do Espírito Santo. Nos termos dessa Resolução, ficam mantidas as sessões
virtuais e suspensas as sessões presenciais

- TRF da 3ª Região – Em linha com a Resolução n. 313/2020 do CNJ, o TRF-3, por meio da Portaria
Conjunta nº 3/2020, ampliou as medidas estabelecidas nas Portarias nº 1 e 2, determinado (i) a suspensão
dos prazos processuais, judiciais e administrativos em tramitação no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região,
até 30 de abril de 2020; e (ii) a manutenção da realização de sessões de julgamento virtuais, bem como a
conversão de sessões de julgamento presenciais em virtuais.

- TRF da 4ª Região – Por meio da Resolução n. 18/2020, o TRF-4 determinou a suspensão de prazos dos
processos administrativos e judiciais, a realização de audiências, perícias, sessões de julgamento e de
conciliação, e outros atos presenciais - ressalvadas situações de urgência devidamente fundamentadas –
durante o período em que perdurarem as medidas preventivas e emergenciais.

- TRF da 5ª Região – Por meio do Ato nº 112/2020, o TRF-5 instaurou Plantão Extraordinário do TRF5 e das
Seções Judiciárias vinculadas, de forma prioritariamente remota, e determinou a suspensão dos prazos dos
processos judiciais e administrativos em tramitação no âmbito do Tribunal e das Seções vinculadas, até 30 de
abril de 2020.

Tribunais de Justiça

O Tribunal de cada Estado está adotando diversas medidas para contenção do Covid-19, em que alguns
determinaram a suspensão dos prazos processuais em curso, conforme consolidado abaixo:
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Tribunal Situação Normativa

TJAC

Suspensão por 30 dias de visita e atendimento presencial ao público externo que 
puder ser prestada por meio eletrônico ou telefônico; Em audiências será permitida a 

entrada somente de advogados, partes e testemunhas; magistrados e servidores 
maiores de 60 anos poderão solicitar trabalho remoto.

Portaria
Conjunta Nº 

18/2020

TJAL

Decretação de regime de Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário 
ao do expediente forense regular, preferencialmente de forma remota; suspensão de 

todos os prazos processuais no período de 19 de março a 30 de abril de 2020; 
suspensão do atendimento presencial, que deve ser feito por telefone ou e-mail; 

cancelamento, também até 30 de abril, de todas as audiências presenciais no âmbito 
do Poder Judiciário, ressalvados os casos de extrema urgência em que se mostre 

absolutamente imprescindível.

Ato 
Normativo 

Conjunto nº 
04/2020

TJAP

Suspensão, até o dia 30 de abril de 2020, do trabalho presencial nas unidades 
judiciárias e administrativas do TJAP, assegurada a manutenção dos serviços 

essenciais, a serem prestados, prioritariamente, por meio de teletrabalho; suspensão 
dos prazos de processos judiciais e administrativos no período de 20 de março de 

2020 a 30 de abril de 2020; suspensão, pelo mesmo período, de todas as audiências e 
sessões presenciais de julgamento (salvo motivo de urgência), que poderão ser 

realizadas unicamente no formato virtual, vedada a sustentação oral.

Ato Conjunto 
nº 536/2020-

GP-CGJ

TJAM
Suspende por 15 dias as sessões e audiências; suspende a visitação pública e 

atendimento nos prédios do Pode Judiciário; liberação de teletrabalho para servidores 
e magistrados com mais de 60 anos.

Portaria
Conjunta nº 

02/2020

TJBA

Suspensão da visitação pública e do atendimento presencial do público externo que 
puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico; suspensão dos prazos nos 

processos físicos por 14 (catorze) dias; suspensão das audiências e sessões de 
julgamento por 14 (catorze) dias; autorização para que, até o dia 30 de abril de 2020, 
as unidades administrativas do Poder Judiciário do Estado da Bahia possam adotar o 

regime de teletrabalho.

Decretos 
Judiciários nº 

211/2020; 
213/2020 e 
226/2020

TJCE
Decretação de regime de Plantão Extraordinário, que funcionará em idêntico horário 
ao do expediente forense regular, obrigatoriamente de forma remota; suspensão de 

todos os prazos processuais no período de 21 de março a 30 de abril de 2020.

Portaria nº 
497/2020

TJDF

Suspensão do trabalho presencial nas unidades judiciárias e administrativas do TJDF, 
assegurada a manutenção dos serviços essenciais, a serem prestados, prioritariamente, 
por meio de teletrabalho; suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro 
grau de jurisdição, inclusive as de custódia; suspensão, no âmbito do segundo grau de 
jurisdição, das sessões de julgamento presenciais em matéria judicial e administrava, 

ressalvadas as sessões virtuais já designadas; suspensão dos prazos de todos os 
processos em andamento, físicos ou eletrônicos, no período mencionado. 

Portaria 
Conjunta 
33/2020

TJES

Suspensão do trabalho presencial nas unidades judiciárias e administrativas do TJDF, 
assegurada a manutenção dos serviços essenciais, a serem prestados, prioritariamente, 
por meio de teletrabalho; suspensão dos prazos processuais e administrativos desde 18 

de março de 2020 até o dia 30 de abril de 2020.

Ato
Normativo nº 

64/2020
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TJMA

Suspensão dos prazos dos processos físicos a partir de 16 de março de 2020. 
Suspensão das audiências e julgamento não urgentes até 31 de março. Teletrabalho 
obrigatório para servidores pertencentes ao grupo de risco; Limita a circulação aos 

prédios do poder judiciário apenas a advogados, partes, MP.

Portaria-
Conjunta nº 

249 de 2020

TJMT

Decretação de regime obrigatório de teletrabalho aos magistrados, servidores e 
colaboradores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; cancelamento de 

audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos órgãos do Tribunal 
de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, no período de 20 de março 

a 20 de abril de 2020; suspensão dos prazos processuais dos processos judiciais e 
administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, 
salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei 

com internação provisória decretada. 

Portaria-
Conjunta nº 

249 de 2020

TJGO

Suspensão dos prazos dos processos físicos, de 17 de março a 17 de abril de 2020, com 
exceção de processos que demandem medidas urgentes, processos de réus presos e 
que envolvam menores de idade, ficando a critério de cada magistrado presidente do 

feito e à presidência de cada órgão fracionário essa definição. No mesmo período, 
ficarão suspensas as audiências, sessões do Tribunal do Júri e as sessões de 

julgamento presenciais em 1º e 2º graus de jurisdição na esfera cível, além de limitar o 
atendimento ao público de forma virtual.

Decretos nº 
584, 585 e 

586 de 2020; 
Portaria nº 
30/2020

TJMS

Suspensão dos prazos dos processos físicos a partir de 16 de março de 2020. 
Suspensão das audiências e julgamento não urgentes até 31 de março. Teletrabalho 
obrigatório para servidores pertencentes ao grupo de risco; Limita a circulação aos 

prédios do poder judiciário apenas a advogados, partes, MP.

Portarias nº 
1.714 e 1.718 

TJMG
Suspensão do expediente forense da 1ª e 2ª instância e de todos os prazos processuais 
a partir do dia 19 a 27 de março de 2020. Já havia suspendido os prazos dos processos 

físicos a partir do dia 16 de março de 2020.

Portaria 
Conjunta nº 

951/PR/2020

TJPA

Suspensão, em caráter excepcional, do expediente presencial em todas as unidades 
administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Pará no período de 20 de março 

até 30 de abril.
Suspensão dos prazos processuais, administrativos e jurisdicionais e a publicação de 

acórdãos, sentenças e decisões, bem como a intimação de partes ou advogados, nas 1ª 
e 2ª instâncias, exceto com relação às medidas consideradas urgentes e as obrigações 
decorrentes do pagamento de precatórios, sejam eles objetos de acordo ou de ordem 

cronológica, especialmente preferenciais.
Suspensão das audiências e sessões de julgamento, judiciais e administrativas, dos 1º e 

2º Graus

Portaria 
Conjunta nº 

4/2020-
GP/VP.CJRM

B/CJCI.

TJPB

Suspensão do expediente presencial no âmbito judicial e administrativo, 
permanecendo os servidores em regime de teletrabalho. 

Suspensão dos prazos de processos físicos, salvo habeas corpus e expedição de 
alvarás até dia 31 de março de 2020.

Atos 
Normativos 

Conjuntos nº 
2 e 3/2020.0

TJPR

Suspensão dos prazos processuais e administrativos na Justiça Estadual paranaense 
até o dia 30 de abril de 2020. 

Determinado o fechamento dos edifícios dos Fóruns e do Tribunal de Justiça e 
estabelecido o trabalho remoto de magistrados, servidores e estagiários.

Decreto 
Judiciário nº 
172/2020.

(já adequado 
com a 

resolução 
313/2020, 

expedida pelo 
CNJ
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TJPE

Suspensão das audiências e sessões do Judiciário Estadual, dos prazos processuais 
de processos físicos até o final de março.

Suspensão do expediente presencial no âmbito judicial e administrativo, 
permanecendo os servidores em regime de teletrabalho até 30 de abril de 2020.

Atos 1015, 1026 
e 1027. Portaria 

Conjunta nº 
5/2020

TJPI

Suspensão dos prazos processuais, de processos físicos e eletrônicos, até o dia 30 de 
abril, assim como as audiências em casos não urgentes e as sessões de julgamento 

administrativas e judiciais dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e das Turmas 
Recursais, excetuados os julgamentos eletrônicos.

Portaria nº 
1020/2020 de 
PJPI/TJPI/SEC

PRE 
(já adequado 

com a resolução 
313/2020, 

expedida pelo 
CNJ)

TJRJ

Suspensão os prazos processuais de processos físicos e eletrônicos, e atendimento ao 
público, a partir do dia 17 até 31 de março. 

Estabelecido Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência aos magistrados e 
servidores, devendo os demais trabalhar em regime de teletrabalho.

Atos 
Normativos 

Conjuntos nº 05 
e 06/2020

TJRN

Suspensão do expediente presencial em todas as unidades do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e da 

Ordem dos Advogados do Brasil, até 30 de abril de 2020, permanecendo os membros 
e servidores em regime de trabalho remoto, podendo ser prorrogado.

Suspensão dos prazos de processos físicos e eletrônicos no período de 19 de março 
de 2020 a 30 de abril de 2020, exceto quanto às ordens judiciais consideradas 

urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado imprescindível para 
evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas 

indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça.
Mantidas as publicações.

Ato Conjunto 
nº001/2020/TJ
RN/MPRN/DPE

RN/ OABRN

TJRS

Suspensão do expediente forense, com fechamento de todas unidades 
administrativas e judiciais até 30 de abril de 2020 (os prazos processuais já estavam 

suspensos desde o dia 17 de março para 1ª instância e 18/03 para a 2ª instância).
Suspensão dos prazos e atividades jurisdicionais até 30 de abril de 2020. Suspensão 

das sessões virtuais da 2ª instância até 30 de abril de 2020. 
Determina regime de teletrabalho par todos os servidores até 30 de abril de 2020. 

Resolução 
nº4/2020.(adeq

uou as 
resoluções 1, 2 e 

3 com a 
resolução 
313/2020, 

expedida pelo 
CNJ)

TJRO

Plantão judiciário de 8h à 12h. 
Suspensão de prazos para o dia 30 de abril, inclusive, as inspeções em unidades de 

internação e presídios, as audiências e as sessões judiciais do Tribunal de Justiça e da 
Turma Recursal, sendo vedada a realização de audiências e sessões presenciais. A 
exceção é apenas para réus presos e adolescentes em conflito com lei internados.

Mantida a publicação regular de acórdãos, sentenças, decisões, editais de intimação, 
notas de expediente e outras matérias de caráter judicial e administrativo no Diário da 

Justiça Eletrônico, observada a suspensão de prazos. 
Apenas um servidor ficará em cada unidade, com sistema de rodízio, a ser definido 

pelos responsáveis por cada setor.

Ato Conjunto nº 
6/2020-PR-

CGJ (adequado 
com a resolução 

313/2020, 
expedida pelo 

CNJ)

TJRR
Suspensão do atendimento ao público externo pelo prazo de 30 dias. Suspensão das 
audiências e sessões de julgamento não urgentes pelo mesmo período. Não houve 

suspensão dos prazos processuais.

Portaria
Conjunta nº 

4/2020
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TJSP

Suspensão dos prazos processuais e das publicações até 30 de abril de 2020, com 
exceção das medidas urgentes elencadas na Resolução CNJ nº 313. 

Suspensão das audiências e das sessões de julgamento (exceto as virtuais).
Suspensão do atendimento presencial, que deverá ser feito remotamente, por e-mail.

Mantido, de forma remota, o Plantão Ordinário em primeiro e segundo grau, aos 
finais de semana e feriados, com horário de atendimento das 9 às 13 horas. 

Provimentos 
CSM 2549 e 
2550/2020

TJSC

Suspensão dos prazos processuais, atendimento ao público externo, das audiências e 
sessões de julgamento (judiciais e administrativas) não urgentes de 16 de março até 31 

de abril de 2020 (excetuados da suspensão os prazos relacionados à publicação e 
intimação das pautas de julgamento das sessões virtuais dos órgãos julgadores do 

Tribunal de Justiça, bem como aqueles para que as partes oponham objeção a essa 
forma de julgamento ou requeiram a preferência para a realização de sustentação 

oral). As audiências urgentes poderão ser realizadas por videoconferência, a critério 
do magistrado, que poderá suspender a realização do ato;

Determinação para que as sessões de julgamento sejam realizadas preferencialmente 
de forma virtual, e restrição do acesso aos advogados, defensores e procuradores 

naquelas que excepcionalmente forem realizadas presencialmente.
A vista dos autos em cartório pelo advogado dos atos acarretará em intimação de 

todos os atos até então realizados durante o período de suspensão.

Resolução 
Conjunta 

GP/CGJ nº 5 de 
2020.

TJSE
Suspensão dos prazos processuais e determina regime de teletrabalho par todos os 

servidores até o dia 2 de abril de 2020. 
Suspensão das audiências e sessões de julgamento até o dia 27/03/2020.

Portaria 
Conjunta GP1 
Normativa nº 
12 e 13/2020

TJTO
Determina regime preferencial de teletrabalho par todos os servidores, até 31 de 

março de 2020. Suspende as sessões de julgamento e audiências não urgentes até o 
mesmo período.

Portaria 
Conjunta nº 1 

de 13 de março 
de 2020.
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Tribunais do Trabalho

Tribunal Situação Normativa

TRT1 –
RJ 

Suspensão de expediente externo, atendimento presencial ao público, audiências 
das Varas do Trabalho e Centro de Solução de Conflitos (“CEJUSC”), correições e 

julgamentos nas Turmas e prazos processuais de processos físicos de 17 a 31 de 
março de 2020.

Ato nº 2/2020

TRT2 –
SP 

Capital, 
Região 

Metropo-
litana e 
Baixada 
Santista

Suspensão de expediente externo, atendimento presencial ao público, audiências 
das Varas do Trabalho e CEJUSC, correições e julgamentos nas Turmas e prazos 

processuais de processos físicos e eletrônicos de 17 a 31 de março de 2020.

Resolução 
Corpo Diretivo 

nº 01/2020

TRT3 –
MG

Suspensão de expediente externo, atendimento presencial ao público, audiências 
das Varas do Trabalho e CEJUSC e correições de 17 a 31 de março de 2020. 

Suspensão dos prazos de processos físicos de 18 a 31 de março de 2020.

Portaria GP N. 
109/2020,  

Portaria 
Conjunta 

GP/CR/VCR nº 
112 de 16 de 

março de 2020 
e Portaria 

GP/CR/VCR nº 
114 de 18 de 

março de 2020 

TRT4 –
RS 

Suspensas audiências em 1ª instância de 16 a 27 de março de 2020.  Suspensão de 
todos os prazos, inclusive de processos eletrônicos de 1ª e 2ª instância de 17 a 27 

de março de 2020.

Portaria 
Conjunta nº 

1.157/2020 e 
Resolução 

Administrativa 
nº 06/2020

TRT5 –
BA

Suspensão de expediente externo, atendimento presencial ao público, audiências 
das Varas do Trabalho e CEJUSC, correições e julgamentos nas Turmas e prazos 

processuais de processos físicos e eletrônicos de 17 a 31 de março de 2020.

Ato Conjunto do 
TRT5 de 

16/03/2020

TRT6 – PE
Suspensas audiências em 1ª e 2ª instâncias de 16 a 20 de março de 2020. Prazos 

processuais não foram suspensos.
Suspensão do atendimento ao público até 03/04/2020.

Ato Conjunto 
TRT6 GP-CRT nº 
02-2020 e Ato 

Conjunto TRT6-
GP-CRT nº 
03/2020

TRT7 – CE
Suspensas audiências em 1ª instância de 16 a 27 de março de 2020. Julgamentos 
nas Turmas e prazos processuais não foram suspensos. Suspensão do expediente 

dos dia 19 a 23 de março de 2020.

Ato TRT7.GP nº 
36/2020 e Ato 

TRT7.GP nº 
38/2020
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TRT8 – PA/AP

Suspensão por 30 dias do atendimento presencial, audiências de 1º 
grau e dos CEJUSC de 1º e 2º graus, sessões de julgamento 

presenciais e dos prazos de processos físicos ou que exijam presença 
física das partes.

Ato Conjunto 2/2020 e 
Ato Conjunto 4/2020

TRT9 – PR
Suspensão das audiências de 1º grau, CEJUSC e sessões das Turmas 

de 18 de março a 7 de abril de 2020. 
Suspensão dos prazos processuais de 19 a 31 de março de 2020.

Portaria SGP nº 7, de 16 
de março de 2020, 

Portaria nº 4/2020 e 
Portaria nº 5/2020

TRT10 – DF/TO Suspensão das audiências de 1º grau, CEJUSC, sessões das Turmas  e 
prazos processuais de 17 de março a 3 de abril de 2020.

Portaria PRE-DIGER 
5/2020, Portaria PRE-

DIGER 6/2020 e
Portaria PRE-DIGER 

7/2020

TRT11 – AM/RR
Suspensão das audiências de 1º grau, CEJUSC, sessões das Turmas de 
18 de março a 3 de abril de 2020. Suspensão dos prazos de processos 

físicos até 6 de abril.

Ofício Circular nº 
28/2020/SGP,  Ato 

GDGSET.GP.110/2020 
e ATO TRT 11ª REGIÃO 

15/2020/SGP

TRT12 – SC

Audiências nas Varas do Trabalho suspensas de 17 de março a 17 de 
abril de 2020; audiências nos CEJUSC de 1º grau suspensos de 17 de 

março a 30 de abril de 2020.  Prazos processuais suspensos de 18 a 31 
de março de 2020.

Portaria Conjunta 
SEAP/GVP/SECOR nº 

83/2020 e Portaria 
Conjunta 

SEAP/GVP/SECOR Nº 
84, de 18 de março de 

2020.

TRT13 – PB
Suspensão das audiências nas Varas e CEJUSC, sessões de 

julgamento de 18 a 27 de março de 2020. Não houve suspensão dos 
prazos.

Ato TRT SGP nº 43 de 
16 de março de 2020 e 

Ato Conjunto TRT 
SGP/SCR nº 2 de 17 de 

março de 2020

TRT14 – AC/RO Suspensas audiências nas Varas e CEJUSC, sessões das Turmas e do 
Tribunal Pleno até 7 de abril. Os prazos processuais estão mantidos.

Ato nº 001/2020 e Ato 
nº 003/2020

TRT15 – São 
Paulo interior e 

litoral norte

Suspensão de audiências, julgamentos e prazos de processos no 
período de 20 de março a 7 de abril 2020. 

Portaria GP nº 
016/2020 e Portaria 

Conjunta GP-VPA-VPJ-
CR nº 001/2020 e 

Portaria Conjunta GP-
VPA-VPJ-CR nº 

002/2020

TRT16 – MA

Suspensão das audiências do CEJUSC de 17 a 31 de março de 2020. 
Suspensão das audiências das varas e sessões de julgamento das 

Turmas de 19 de março a 3 de abril de 2020. Suspensão dos prazos 
processuais de 11 a 18 de março em razão de indisponibilidade parcial 

do PJe bem como de 19 a março a 3 de abril ante a implantação da 
nova versão do PJe.

Ato do Gabinete da 
Presidência nº 1/2020,  
Ato GP nº 02/2020 e 
Ato GP nº 03/2020

TRT17  – ES Ainda não houve suspensão Ato TRT 17.ª PRESI N.º 
23/2020
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TRT21 – RN
Suspensão das audiências nas varas e CEJUSC, sessões presenciais 

das Turmas de 18 de março a 7 de abril de 2020. Prazos processuais 
não foram suspensos.

Ato TRT21-GP nº 
037/2020

TRT22 – PI
Suspensão das audiências nas varas e CEJUSC, sessões presenciais 
das Turmas de 18 a 31 de março de 2020. Prazos processuais não 

foram suspensos.

Ato GP Nº 42/2020
Ato GP Nº 42/2020

TRT23 – MT
Suspensão das audiências nas varas e CEJUSC, sessões presenciais 
das Turmas de 19 de março a 7 de abril de 2020. Prazos processuais 

não foram suspensos.

Portaria nº 56/2020 e 
Portaria nº 57/2020

TRT24 – MS
Suspensão das audiências nas varas e CEJUSC, sessões presenciais 

das Turmas de 18 de março a 7 de abril de 2020. Prazos processuais 
não foram suspensos.

Portaria TRT/GP nº 
122/2020 e Portaria 
TRT/GP nº 6/2020

De forma semelhante, as principais câmaras de arbitragem e mediação publicaram resoluções com
orientações a respeito de protocolos físicos, realização de audiências e reuniões e atendimento ao público:

Câmaras de Arbitragem

- Câmara de Comércio Brasil Canadá (“CCBC”) – Conforme Resolução Administrativa n. 39/2020, os
protocolos físicos, realização de audiências e atendimento presencial ao público foram suspensos pelo menos
até o dia 1º de abril de 2020. Nesse período, mantém-se o cumprimento do prazo eletrônico na forma
prevista nos Termos de Arbitragem. Novos requerimentos para instauração de procedimentos serão
realizados exclusivamente por e-mail.

- Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp (“FIESP”) – Conforme Resolução n.
1/2020, os protocolos físicos, realização de audiências, reuniões e atendimento presencial ao público foram
suspensos entre os dias 17 e 27 de março de 2020 (“Período de Suspensão”). Nesse período, mantém-se o
cumprimento do prazo eletrônico na forma prevista nos Termos de Arbitragem. Prorrogou-se o termo inicial
dos prazos processuais deflagrados durante o Período de Suspensão e a realização de protocolos físicos dos
prazos cumpridos nesse período para o primeiro dia subsequente ao término do Período de Suspensão.

- Câmara FGV de Mediação e Arbitragem – Conforme Resolução n. 1/2020, os protocolos físicos ficam
suspensos a partir do dia 19 de março de 2020. Os prazos arbitrais terão como termo inicial o dia útil
subsequente ao protocolo eletrônico. O Tribunal Arbitral poderá suspender o trâmite do procedimento de
ofício ao a requerimento das partes.

- Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (“CAMARB”) – Conforme Resolução n. 8/2020,
os protocolos físicos ficam suspensos entre os dias 18 e 31 de março de 2020, quando avaliarão a
necessidade de prorrogação do período de suspensão. Nesse período, mantém-se o cumprimento do prazo
eletrônico na forma prevista nos Termos de Arbitragem. Novos requerimentos para instauração de
procedimentos serão realizados exclusivamente por e-mail.

TRT18 – GO

Suspensão das audiências do CEJUSC de 16 de março a 7 de abril de 
2020. Suspensão das audiências nas varas e CEJUSC, sessões 

presenciais das Turmas de 18 de março a 7 de abril de 2020. Prazos 
processuais não foram suspensos.

Portaria TRT 18ª 
GP/DG Nº 599/2020 e 

Portaria GP/SCR nº 
643/2020

TRT19 – AL
Suspensão das audiências das Varas do Trabalho, do CEJUSC, 

julgamentos nas Turmas e atendimento ao público de 17 a 27 de 
março de 2020. Não houve suspensão dos prazos

Ato nº 30/2020 e Ato 
Conjunto TRT 19ª 

CP/CR nº 1 de 16 de 
março de 2020

TRT20 – SE

Suspensão das audiências das Varas do Trabalho, do CEJUSC, 
julgamentos nas Turmas e atendimento ao público de 16 a 27 de 
março de 2020. Prorrogação dos prazos processuais que devam 

iniciar-se ou completar-se nesses dias para o primeiro dia útil 
subsequente

Ato DG.PR nº 
015/2020 - 016/2020 -

017/2020
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- Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara Americana de Comércio (“AMCHAM”) – Conforme
Resolução n. 1/2020, os protocolos físicos, realização de audiências, reuniões e atendimento presencial ao
público foram suspensos a partir do dia 20 de março de 2020. Nesse período, mantém-se o cumprimento do
prazo eletrônico na forma prevista nos Termos de Arbitragem, de modo que os prazos se iniciarão no dia útil
subsequente ao recebimento do protocolo eletrônico. A presente resolução terá vigência até que outra seja
publicada revogando-a, sendo que todos os protocolos eletrônicos deverão ser apresentados fisicamente
quando da normalização.

- Câmara de Comércio Internacional (“CCI”) – Adiamento de todos os eventos e reuniões programadas até
o dia 17 de abril de 2020. Até o momento os protocolos eletrônicos e físicos permanecem mantidos.

Alguns órgãos administrativos

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Até o momento não foram publicados atos suspendendo prazos e as atividades do órgão.

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
A Portaria CARF n.º 7.485/2020 suspendeu a visitação pública e o atendimento presencial do público
externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico.

Nos dias de sessão de julgamento, somente terão acesso aos Plenários as partes e os advogados de
processos incluídos na pauta da respectiva sessão.

Além disso, o CARF publicou a Portaria n.º 7.519/2020, que suspende as sessões de julgamento, no mês de
abril de 2020, das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e das Turmas Ordinárias (TO) das
Seções e Câmaras do CARF.

Os prazos processuais não foram suspensos.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Ainda não há atos oficiais publicados sobre a suspensão de prazos e julgamentos. Sessões de julgamento
desta semana do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo já foram canceladas.

Secretaria de Fazenda do Município de São Paulo

Ainda não há atos oficiais publicados sobre a suspensão de prazos, julgamentos e atividades

Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro

Suspenso, pelo prazo de 15 dias, o curso do prazo recursal nos processos administrativos perante a
Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem como, o acesso aos autos dos processos físicos
(Decreto nº 46.970/2020).

Secretaria da Fazenda do Município do Rio de Janeiro

Suspensão, pelo prazo de 15 dias, das atividades presenciais de capacitação, treinamento e demais eventos
realizados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal que impliquem a aglomeração de
pessoas. (Decreto nº 47.247/2020)

Secretaria de Economia do Distrito Federal

Ainda não foi publicado ato normativo no sentido de suspender prazos ou sessões de julgamento do TARF ou
no âmbito da Secretaria de Economia.



15

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

A CVM divulgou em seu website a suspensão do atendimento presencial. Atendimentos telefônicos e por
meios virtual/on-line permanecerão ativos. Nesse sentido, as áreas técnicas foram orientadas para manterem
apenas reuniões que forem imprescindíveis, de forma que seja priorizado o uso de teleconferência ou
videoconferência.

As Reuniões do Colegiado foram mantidas, mas o acesso às sessões de julgamento de 17 de março e de 24 de
março ficará restrito aos membros do Colegiado, às partes e aos advogados que farão sustentação oral.
Informações envolvendo as demais sessões pautadas serão disponibilizadas oportunamente.
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