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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

PLANALTO 

Instrução Normativa nº 

27, de 25.3.2020, 

publicada no DOU de 

26.03.2020; 

Altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março 

de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e 

entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às 

medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

 

 

Resolução nº 22, de 

25.3.2020, publicada 

no DOU de 

26.03.2020; 

Concede redução temporária, para zero por cento, 

da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do 

artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 

1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 

16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar 

o combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19. 

 

 

Resolução nº 23, de 

25.3.2020, publicada 

no DOU de 

26.03.2020; 

Decide pela suspensão, até 30 de setembro de 

2020, por interesse público, dos direitos antidumping 

aplicados às importações brasileiras de seringas 

descartáveis de uso geral, de plástico, com 

capacidade de 1ml, 3ml, 5 ml, 10 ml ou 20 ml, com 

ou sem agulhas, originárias da China, e às 

importações brasileiras de tubos de plástico para 

coleta de sangue a vácuo, originários da Alemanha, 

China, Estados Unidos e Reino Unido, tendo por 

objetivo facilitar o combate à pandemia do Corona 

Vírus / Covid-19. 

 

 

Instrução Normativa nº 

28, de 25.3.2020, 

publicada no DOU de 

26.03.2020; 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública 

Federal - SIPEC, quanto à autorização para o 

serviço extraordinário, à concessão do auxílio-

transporte, do adicional noturno e dos adicionais 

ocupacionais aos servidores e empregados públicos 

que executam suas atividades remotamente ou que 

estejam afastados de suas atividades presenciais, 

nos termos da Instrução Normativa nº 19, de 12 de 

março de 2020, e dá outras providências. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN27-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN27-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN19-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-22-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-22-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-23-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/RES-23-20-ME-CAMEX.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN28-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN28-20-me.htm


 

 

TST / CSJT 

Ato TST.GP. nº 

139 e o Ato 

CSJT.GP nº 

56/2020, 

disponibilizados em 

26.03.2020; 

Prorrogam a suspensão dos prazos processuais na 

Justiça do Trabalho até 30/4/2020. 

TRT 1ª 

Região 

Notícia - 

Atendimento por 

telefone: confira os 

canais de contato 

que estão sendo 

utilizados durante a 

pandemia de covid-

19, divulgada em 

26.03.2020; 

 

Disponibiliza listagens de contatos das áreas 

judiciária e administrativa. 

TRT 10ª 

Região 

Notícia - Confira as 

listas de contatos 

das áreas judiciária e 

administrativa do 

Tribunal, divulgada 

em 26.03.2020; 

 

Disponibiliza listagens de contatos das áreas 

judiciária e administrativa. 

CNMP – 

Conselho 

Nacional do 

Ministério 

Público 

 Nota Técnica - CSP 

nº 02/2020, 

divulgada em 

26.03.2020; 

Dispõe sobre estudo e roteiro sugestivo de 

providências para atuação do Ministério Público no 

âmbito do sistema prisional no enfrentamento da 

emergência em saúde pública decorrente da 

pandemia de Covid-19 (novo coronavírus). 

 

MPRJ 

Notícia – Medidas 

Adotas Escolas 

Públicas e Privadas 

divulgada em 

26.03.2020. 

MPRJ acompanha medidas tomadas pelas redes 

públicas do estado e municípios fluminenses e por 

unidades privadas de ensino no contexto do 

coronavírus. 

STF 

MEDIDA CAUTELAR 

NA AÇÃO DIRETA 

DE 

INCONSTITUCIONA

LIDADE 6.342 

DISTRITO FEDERAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

LIMINAR – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – 

PROVIDÊNCIAS – DIREITO DO TRABALHO E 

SAÚDE NO TRABALHO – CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – MALTRATO – RELEVÂNCIA E RISCO 

– INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO. (STF. 

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 6.342 DISTRITO 

FEDERAL. Relator Ministro Marco Aurélio. Data da 

Decisão 26/03/2020. Data da Publicação: 

30.03.2020) 

Link:  

http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7645475/TST+ATO+GP+139+2020.pdf/f4d7664d-910e-d6a0-612e-213deb8e759b?t=1585261683778
http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7645475/TST+ATO+GP+139+2020.pdf/f4d7664d-910e-d6a0-612e-213deb8e759b?t=1585261683778
http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7642229/056+-+de+26-3-2020++prorroga+prazo+suspens%C3%A3o+processual.pdf/4c568f5f-414b-2b25-8339-622f6bff5831?t=1585260771816
http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7642229/056+-+de+26-3-2020++prorroga+prazo+suspens%C3%A3o+processual.pdf/4c568f5f-414b-2b25-8339-622f6bff5831?t=1585260771816
http://www.csjt.jus.br/documents/955023/7642229/056+-+de+26-3-2020++prorroga+prazo+suspens%C3%A3o+processual.pdf/4c568f5f-414b-2b25-8339-622f6bff5831?t=1585260771816
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/atendimento-das-unidades-judiciarias-e-administrativas-sera-feito-por-e-mail-ou-telefone/21078
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53387
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53387
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53387
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53387
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=53387
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/CNMP-CSP-ROTEIRO-COVID-19.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/CNMP-CSP-ROTEIRO-COVID-19.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/CNMP-CSP-ROTEIRO-COVID-19.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/CNMP-CSP-ROTEIRO-COVID-19.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/CNMP-CSP-ROTEIRO-COVID-19.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/CNMP-CSP-ROTEIRO-COVID-19.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/CNMP-CSP-ROTEIRO-COVID-19.pdf
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84512
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84512
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84512


 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/an

exo/ADI6342liminar.pdf 

 

TRF-2 

PORTARIA Nº TRF2-

POR-2020/00009, DE 

23 DE MARÇO DE 

2020 

 

Os processos que sejam da competência do 

Gabinete nº 3 (Desembargador Federal Abel Gomes 

e Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo), 

contendo pedidos liminares, tutelas de urgência e 

outros urgentes, distribuídos no horário de 

expediente regular, no âmbito da 1ª Seção 

Especializada e 1ª Turma Especializada, deverão ser 

encaminhados e recebidos no referido Gabinete para 

apreciação direta dos pedidos, na forma do sistema 

de trabalho remoto. 

Link:  

https://www10.trf2.jus.br/portal/abel-gomes-expede-

portaria-regulamentando-pedidos-urgentes-ao-seu-

gabinete-durante-plantao-extraordinario/ 

 

RESOLUÇÃO Nº 

TRF2-RSP-

2020/00012, DE 26 

DE MARÇO DE 2020 

 

Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19). Com isso, 

o Tribunal e as Seções Judiciárias dos Estados do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo continuarão em 

regime de trabalho remoto até o dia 30 de abril de 

2020. Dessa forma, os prazos processuais e o 

atendimento presencial ficarão suspensos até a 

mencionada data. 

Link:  

https://www10.trf2.jus.br/portal/prazos-suspensos-

no-trf2-sjrj-e-sjes-ate-304-trabalho-continua-em-

regime-remoto/  

 

Prefeitura do 

Rio de 

Janeiro 

 

DECRETO RIO Nº 

47301 DE 26 DE 

MARÇO DE 2020, 

Publicado no D.O em 

26.03.2020 

 

Altera o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 

2020, que determina a adoção de medidas 

adicionais, pelo Município, para enfrentamento da 

pandemia do novo Coronavírus - COVID - 19, e dá 

outras providências. 

 

d) suspensão, em colaboração com a SEOP e a 

SMS, do funcionamento nos estabelecimentos 

comerciais, ressalvados os que exerçam as 

seguintes atividades, ainda que instalados em 

shoppings e centros comerciais, observadas as 

restrições de ocupação máxima de trinta por cento 

da capacidade física do local e de espaçamento 

mínimo de um metro e meio entre os seus 

ocupantes: 

 

1. mercearias, mercados, supermercados e 

hortifrútis vedada a comercialização de bebidas 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6342liminar.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6342liminar.pdf
https://www10.trf2.jus.br/portal/abel-gomes-expede-portaria-regulamentando-pedidos-urgentes-ao-seu-gabinete-durante-plantao-extraordinario/
https://www10.trf2.jus.br/portal/abel-gomes-expede-portaria-regulamentando-pedidos-urgentes-ao-seu-gabinete-durante-plantao-extraordinario/
https://www10.trf2.jus.br/portal/abel-gomes-expede-portaria-regulamentando-pedidos-urgentes-ao-seu-gabinete-durante-plantao-extraordinario/
https://www10.trf2.jus.br/portal/prazos-suspensos-no-trf2-sjrj-e-sjes-ate-304-trabalho-continua-em-regime-remoto/
https://www10.trf2.jus.br/portal/prazos-suspensos-no-trf2-sjrj-e-sjes-ate-304-trabalho-continua-em-regime-remoto/
https://www10.trf2.jus.br/portal/prazos-suspensos-no-trf2-sjrj-e-sjes-ate-304-trabalho-continua-em-regime-remoto/


 

 

alcóolicas em condições de consumo imediato; 

2. padarias e confeitarias, vedado o consumo no 

local; 

3. açougues, aviários e peixarias; 

.....................................................................................

..................... 

5. depósitos, distribuidoras e transportadoras, 

vedada a comercialização de bebidas alcóolicas em 

condições de consumo imediato, assim 

entendida a realizada em doses fracionadas ou 

geladas; 

6. postos de combustível, inclusive para prestação 

de serviços 

relacionados com a atividade principal, além de suas 

lojas de 

conveniência, vedada a comercialização de bebidas 

alcoólicas em 

condições de consumo imediato, assim entendida a 

realizada em doses 

fracionadas ou geladas; 

.....................................................................................

..................... 

8. comércio de insumos agrícolas e de 

medicamentos veterinários, 

alimentos e produtos de uso animal; 

.....................................................................................

..................... 

12. comércio de materiais de construção; 

13. comércio de gás liquefeito de petróleo – GLP 

Link: http://doweb.rio.rj.gov.br/ 

 

CNJ 

Provimento 93 de 

26/03/2020 
Revoga o Provimento 92 e dispõe sobre o envio 

eletrônico dos documentos necessários para a 

lavratura de registros de nascimentos e de óbito no 

período de emergência. 

Mantém quase a integralidade do texto do 

Provimento 92, apenas adequando a forma de envio 

dos documentos pelos hospitais.   

Fonte: https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/03/ProvimentoCorregedoria-93_2020.pdf 

 

Ofício aos Tribunais Inteiro teor do ofício: “Diante de dúvidas suscitadas 

por diversos tribunais sobre o cumprimento do 

disposto na Resolução CNJ n. 313/2020, de ordem 

do Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho 

Nacional de Justiça, Ministro Dias Toffoli, solicito a 

Vossa Excelência as providências no sentido de 

alertar os responsáveis pelos expedientes de todas 

as unidades judiciárias que, em conformidade com o 

http://doweb.rio.rj.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/ProvimentoCorregedoria-93_2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/ProvimentoCorregedoria-93_2020.pdf


 

 

disposto no art. 2º, § 1º, inciso II, da citada norma, 

deve ser observada regularmente durante o 

expediente do Plantão Extraordinário, ‘a manutenção 

de serviços destinados à expedição e publicação de 

atos judiciais e administrativos’, porquanto os 

Magistrados brasileiros estão todos trabalhando em 

regime remoto e continuam produzindo sentenças e 

decisões que não devem ter seus trâmites internos 

interrompidos, sendo certo que os servidores 

igualmente permanecem em regime de trabalho 

remoto. Por fim, destaca-se, que a suspensão 

determinada pela Resolução CNJ n. 313/2020, em 

seu art. 5º, se refere apenas aos prazos 

processuais.” 

Fonte: https://www.cnj.jus.br/cnj-esclarece-obrigacoes-da-

resolucao-313-2020/ 

Estado do 

Rio de 

Janeiro 

Decreto 47.001 de 

26/03/2020 

D.O. 27/03/2020 

Dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos 

destinados a venda de material de construção, 

ferragem e de equipamento de proteção individual.   

Fonte: 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edi

cao.php?k=C109523D-571D4-49A9-8F98-3D0BF944A3E32  

 

Decreto 47.002 de 

26/03/2020 

D.O. 27/03/2020 

Dispõe sobre o funcionamento da indústria de óleo e 

gás onshore. 

Fonte: 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edi

cao.php?k=C109523D-571D4-49A9-8F98-3D0BF944A3E32  

 

 

 

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 

https://www.cnj.jus.br/cnj-esclarece-obrigacoes-da-resolucao-313-2020/
https://www.cnj.jus.br/cnj-esclarece-obrigacoes-da-resolucao-313-2020/
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=C109523D-571D4-49A9-8F98-3D0BF944A3E32
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=C109523D-571D4-49A9-8F98-3D0BF944A3E32
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=C109523D-571D4-49A9-8F98-3D0BF944A3E32
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=C109523D-571D4-49A9-8F98-3D0BF944A3E32

