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SITE / 

ÓRGÃO 
ATOS RESUMO 

PLANALTO 

Portaria nº 880, 

27.3.2020, publicada no 

DOU de 27.3.2020 

Autoriza transporte de carga por operador certificado sob o 

RBAC nº 135. 

Portaria nº 743, de 

27.3.2020, publicada no 

DOU de 27.3.2020. 

Estabelece rito específico para o reconhecimento federal das 

situações de anormalidade decretadas pelos entes federados, 

decorrentes de desastre relacionado à contaminação pelo 

novo coronavírus (Covid-19). 

Portaria nº 601, de 

27.3.2020, publicada no 

DOU de 27.3.2020 -

Edição extra- A. 

Fica instituído o Centro Operacional Aduaneiro de Gestão da 

Crise gerada pela Pandemia da Doença pelo Coronavírus 

2019 (Cogec-Covid-19). 

TRF-2 

Portaria CNJ nº 57, de 

20 de março e Notícia - 

Pedidos judiciais 

relacionados ao Covid-

19 agora têm código 

próprio no sistema 

processual do TRF2, 

publicada em 

30.03.2020. 

O Tribunal Regional Federal – 2ª Região (TRF2) criou o 

assunto “Covid-19” para o ajuizamento, no sistema processual 

e-Proc, de ações que tenham relação com a pandemia do 

novo Coronavírus. O código do assunto é o 1205, que deve 

ser inserido por advogados e procuradores no momento da 

distribuição de seus processos, no TRF2 e nas Seções 

Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A integração 

da pandemia ao Observatório Nacional foi estabelecida pela 

Portaria CNJ nº 57, de 20 de março. 

TJGO 

Notícia -  Juiz concede 

liminar para guarda 

unilateral em razão do 

risco de contágio, 

publicada em 

30.03.2020. 

O juiz substituto em segundo grau, Fábio Cristóvão de 

Campos Faria, concedeu liminar autorizando a guarda 

unilateral à mãe de uma criança de 2 anos, devido ao risco de 

contaminação do novo coronavírus. Nesse período, o pai da 

criança deverá continuar a contribuir com pensão alimentícia 

da filha menor. 

TJERJ 

ATO NORMATIVO nº 

08/ 2020, disponibilizado 

em 29.03.2020. 

Institui o Plantão Extraordinário eletrônico previsto na 

Resolução nº. 313/2020 do CNJ e disciplina sobre a 

administração de prédios e instalações do Poder Judiciário, 

bem como a suspensão de prazos para o período 

compreendido entre os dias 01 e 30/04/2020 e dá outras 

providências. 

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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