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Conselho Nacional de Justiça - CNJ 

Legislação Ementa 

Portaria Secretaria-

Geral nº 2 de 27 de 

janeiro de 2022  

Altera a Portaria SG n o 53/2021, que dispõe sobre a 

realização das atividades no Conselho Nacional de 

Justiça e estabelece medidas preventivas ao contágio 

pelo Coronavírus (Covid-19). 

Recomendação nº 122, 

de 3 de novembro de 

2021  

Recomendação aos magistrados dos Tribunais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal que forem 

analisar pedidos de decretação de prisão do devedor 

de alimentos. 

Recomendação Nº 120 

de 28/10/2021  

Recomenda o tratamento adequado de conflitos de 

natureza tributária, quando possível pela via da 

autocomposição, e dá outras providências. 

Recomendação Nº 112 

de 20/10/2021  

Adequa as Recomendações CNJ nº 57/2019; nº 

58/2019; Recomendação CNJ nº 63/2020; 

Recomendação CNJ nº 71/2020 à Lei nº 14.112/2020, 

alteradora das Leis nº 11.101/2005, nº 10.522/2002, 

e nº 8.929/1994. 

Recomendação n° 108, 

de 15 de setembro de 

2021  

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário com 

competência para julgamento de questões que 

envolvem refúgio e migrações a observância de 

diretrizes estabelecidas nos tratados internacionais 

sobre direitos humanos, enquanto perdurar a situação 

de pandemia de Covid-19. 

Recomendação Nº 101 

de 12/07/2021  

Recomenda aos tribunais brasileiros a adoção de 

medidas específicas para o fim de garantir o acesso à 

Justiça aos excluídos digitais. 

Provimento CNJ nº 

117, de 22/06/2021. 

Prorroga o prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 

de março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de 

março de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março 

de 2020, do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, 

do Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020, e do 

Provimento nº 98, de 27 de abril de 2020. 

Recomendação CNJ n° 

100, de 16 de junho de 

2021 

Recomenda o uso de métodos consensuais de solução 

de conflitos em demandas que versem sobre o direito 

à saúde. 

Resolução nº 397, de 

09/06/2021 
Altera a Resolução CNJ no 322/2020, que estabelece, 

no âmbito do Poder Judiciário, medidas para a 

retomada dos serviços presenciais, observadas as 

ações necessárias para prevenção de contágio pelo 

https://atos.cnj.jus.br/files/original2013292022012761f2fce935348.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original2013292022012761f2fce935348.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original2013292022012761f2fce935348.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original122009202111056185217938cf1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original122009202111056185217938cf1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original122009202111056185217938cf1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original2329372021110361831b61bdfc3.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original2329372021110361831b61bdfc3.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original22501320211025617734a53c58e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original22501320211025617734a53c58e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original18481720210921614a28f12cf0e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original18481720210921614a28f12cf0e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original18481720210921614a28f12cf0e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1851022021071460ef3216bda0d.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1851022021071460ef3216bda0d.pdf
https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/provimento-cnj-n-117-de-22-de-junho-de-2021
https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/provimento-cnj-n-117-de-22-de-junho-de-2021
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_100_24112009_11102012185841.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_100_24112009_11102012185841.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_100_24112009_11102012185841.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1445072021061160c376f3d2a90.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1445072021061160c376f3d2a90.pdf
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novo Coronavírus – Covid-19, e dá outras 

providências. 

Portaria CNJ n. 46, de 

04/06/2021 
Institui Grupo de Trabalho para promover o 

aperfeiçoamento do Provimento n. 94, de 28 de março 

de 2020. 

Recomendação n° 97, 

de 14 de abril de 2021. 
Recomendar aos Tribunais de Justiça e do Distrito 

Federal dos Territórios a utilização de ferramentas 

tecnológica para a realização de audiências e 

atendimentos pelas equipes técnicas, em razão da 

pandemia mundial por Covid-19, dentre outras 

recomendações. 
Recomendação Nº 96 
de 09/04/2021 

 

Altera o art. 1o, caput, e § 2o, da Recomendação CNJ 
no 64/2020, que trata da suspensão dos prazos de 
validade dos concursos públicos realizados no âmbito 
do Poder Judiciário e recomenda a prorrogação, até 31 
de dezembro de 2021, dos concursos públicos 
vigentes, como meio de mitigar o impacto decorrente 
das medidas de combate à contaminação causada pelo 
Coronavírus – Sars-cov-2. 

Recomendação n° 92, 

de 29 de março de 

2021. 

Recomenda aos magistrados que, à luz da 

independência funcional que lhes é assegurada, atuem 

na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o 

sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com 

observância da isonomia e dos preceitos veiculados 

pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Aviso TJ nº 29/2021 - AVISA aos Excelentíssimos 

Senhores Magistrados, que faz publicar, no DJERJ, a 

Recomendação CNJ nº 92, de 29 de março de 2021. 

Recomendação n° 91, 

de 15 de março de 

2021. 

Recomenda aos tribunais e magistrados(as) a adoção 

de medidas preventivas adicionais à propagação da 

infecção pelo novo coronavírus e suas variantes – 

Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e 

socioeducativo.  

Provimento nº 114, de 

03 de março de 2021 
Prorroga o prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 

de março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de 

março de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março 

de 2020, do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, 

do Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020,e do 

Provimento nº 98, de 27 de abril de 2020. 

Recomendação nº 90, 

de 2 de março de 2021 
Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção 

de cautelas quando da solução de conflitos que versem 

sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e 

rurais durante o período da pandemia do Coronavírus 

(Covid-19). 

https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/portaria-cnj-n-46-de-04-de-junho-de-2021
https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/portaria-cnj-n-46-de-04-de-junho-de-2021
https://atos.cnj.jus.br/files/original1525102021041460770956604b7.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1525102021041460770956604b7.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2021/03/29/16_14_21_452_recomendac%CC%A7a%CC%83o_CNJ_92.2021.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2021/03/29/16_14_21_452_recomendac%CC%A7a%CC%83o_CNJ_92.2021.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2021/03/29/16_14_21_452_recomendac%CC%A7a%CC%83o_CNJ_92.2021.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original22294820210315604fdfdc5ee46.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original22294820210315604fdfdc5ee46.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original22294820210315604fdfdc5ee46.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1416372021030560423d450107a.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1416372021030560423d450107a.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1256102021030560422a6ac453a.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1256102021030560422a6ac453a.pdf
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Portaria nº 18, de 1º de 

março de 2021 

Suspende as inspeções agendadas e não realizadas no 

primeiro e segundo trimestres de 2021. 

Resolução Nº 372 de 

12/02/2021 

 

Regulamenta a criação de plataforma de 

videoconferência denominada “Balcão Virtual.” 

Resolução nº 369, de 

19 de janeiro de 2021 
Estabelece procedimentos e diretrizes para a 

substituição da privação de liberdade de gestantes, 

mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com 

deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do 

Código de Processo Penal, e em cumprimento às 

ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª 

Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs no 

143.641/SP e no 165.704/DF. 

Recomendação nº 83, 

de 16 de dezembro de 

2020 

Recomenda aos tribunais brasileiros o estabelecimento 

de critérios para a realização de audiências, avaliação 

da equipe interprofissional, participação em programa 

e/ou curso de preparação para adoção e outros atos 

processuais por meio de videoconferência, enquanto 

perdurar o estado de calamidade pública, reconhecido 

pelo Decreto Federal no 06/2020, em razão da 

pandemia mundial por Covid-19. 

 

Resolução nº 350, de 

27 de outubro de 2020. 

Estabelece diretrizes e procedimentos sobre a 

cooperação judiciária nacional entre os órgãos do 

Poder Judiciário e outras instituições e entidades, e dá 

outras providências. 

 

Resolução nº 345, de 9 

de outubro de 2020 

 

 

0007913-

62.2020.2.00.0000  

 

Dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” e dá outras 

providências. 

 

(vide Ato Normativo nº 28/2020 que dispõe sobre 

a adesão do TJERJ ao Juízo 100% Digital) 

Resolução nº 341, de 7 

de outubro de 2020 

Determina aos tribunais brasileiros a disponibilização 
de salas para depoimentos em audiências por sistema 
de videoconferência, a fim de evitar o contágio pela 
Covid-19. 

Resolução Nº 337 de 

29/09/2020 

Dispõe sobre a utilização de sistemas de 
videoconferência no Poder Judiciário. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original13121220210302603e39ac8314f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original13121220210302603e39ac8314f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original15412620210219602fdc26a38d2.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original15412620210219602fdc26a38d2.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original22125020210125600f4262ef03f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original22125020210125600f4262ef03f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original050524202012185fdc389475baa.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original050524202012185fdc389475baa.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original050524202012185fdc389475baa.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original182611202011035fa1a0c3a36f6.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original182611202011035fa1a0c3a36f6.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original175500202010145f873b7482503.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original175500202010145f873b7482503.pdf
https://www.cnj.jus.br/lista-de-processos-da-sessao/?sessao=597
https://www.cnj.jus.br/lista-de-processos-da-sessao/?sessao=597
https://atos.cnj.jus.br/files/original201715202010085f7f73cb4225e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original201715202010085f7f73cb4225e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original220739202009305f7501ab6521d.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original220739202009305f7501ab6521d.pdf
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Recomendação nº 78, 

de 15 de setembro de 

2020 

Acrescenta o art. 5-A à Recomendação CNJ nº 
62/2020, que trata das medidas preventivas à 
propagação da infecção pelo novo Coronavírus – 
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e 
socioeducativo, e altera o art. 15, para prorrogar sua 
vigência. 

Resolução nº 330, de 

26 de agosto de 2020 

 

 

 

Regulamenta e estabelece critérios para a realização 
de audiências e outros atos processuais por 
videoconferência, em processos de apuração de atos 
infracionais e de execução de medidas 
socioeducativas, durante o estado de calamidade 
pública, reconhecido pelo Decreto Federal nº 06/2020, 
em razão da pandemia mundial por Covid-19. 
 
Processo: 0006101-82.2020.2.00.0000 

Recomendação nº 71, 

de 5 de agosto de 2020 

Dispõe sobre a criação dos Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania – Cejusc Empresarial 
e fomenta o uso de métodos adequados de tratamento 
de conflitos de natureza empresarial. 

Recomendação 70, 4 

de agosto de 2020 

Recomenda aos tribunais brasileiros a regulamentação 
da forma de atendimento virtual aos advogados, 
procuradores, defensores públicos, membros do 
Ministério Público e da Polícia Judiciária e das partes 
no exercício do seu Jus Postulandi (art. 103 do NCPC), 
no período da pandemia da Covid-19. 

Resolução 329, de 30 

de julho de 2020 

Regulamenta e estabelece critérios para a realização 
de audiências e outros atos processuais por 
videoconferência, em processos penais e de execução 
penal, durante o estado de calamidade pública, 
reconhecido pelo Decreto Federal nº 06/2020, em 
razão da pandemia mundial por Covid-19. 

Recomendação CNJ nº 

69, de 3 de julho de 

2020 

Recomenda às presidências dos tribunais adoção de 
providências para que promovam o pagamento de 
precatórios com intuito de mitigar o impacto 
decorrente das medidas de combate à contaminação 
pelo novo Coronavírus. 

Recomendação nº 46, 

de 22 de junho de 2020 

Dispõe sobre medidas preventivas para que se evitem 
atos de violência patrimonial ou financeira contra 
pessoa idosa, especialmente vulnerável no período de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), no âmbito das serventias extrajudiciais e da 
execução dos serviços notariais. 

Recomendação CNJ nº 

68, de 17 de junho de 

2020. 

Acrescenta o art. 8o-A à Recomendação CNJ nº 
62/2020, que trata das medidas preventivas à 
propagação da infecção pelo novo Coronavírus – 
Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e 

https://atos.cnj.jus.br/files/original170753202009255f6e23e9a58d4.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original170753202009255f6e23e9a58d4.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original170753202009255f6e23e9a58d4.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-330-26082020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-330-26082020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/Recomendacao-712020-05082020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/Recomendacao-712020-05082020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/Recomendacao-702020-04082020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/Recomendacao-702020-04082020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/Resolucao329_2020-30072020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/Resolucao329_2020-30072020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Recomendacao69_2020-DJe221_220.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Recomendacao69_2020-DJe221_220.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Recomendacao69_2020-DJe221_220.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original133900202006235ef205f448e4f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original133900202006235ef205f448e4f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3364
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3364
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3364
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socioeducativo, e altera o art. 15, para prorrogar a 
vigência por noventa dias. 

Recomendação nº 67, 

de 17 de junho de 2020 

Dispõe sobre a adoção de medidas de urgência, 

durante a pandemia, para a proteção da integridade 

física, psíquica e da vida de vítimas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, e dá outras 

providências. 

Provimento nº 105, de 

12 de junho de 2020 

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 31 de dezembro 
de 2020 do prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 
de março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de 
março de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março 
de 2020, do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, 
do Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020 e do 
Provimento nº 98, de 27 de abril de 2020 e que poderá 
ser ampliado ou reduzido por ato do Corregedor 
Nacional de Justiça, caso necessário. 

Portaria Conjunta 

CNJ/CNMP nº 4, de 9 

de junho de 2020 

Inclui, formalmente, para monitoramento pelo 
Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, 
econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande 
Impacto e Repercussão temas relacionados aos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, da 
Agenda 2030, para dar visibilidade às vítimas 
atingidas. 

Portaria CNJ nº 88, de 

08 de junho de 2020 

 

Institui o regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade, 
ano 2020. 

Resolução CNJ nº 322, 

de 1º de junho de 2020 

 

Estabelece no âmbito do Poder Judiciário, medidas 
para retomada dos serviços presenciais, observadas as 
ações necessárias para prevenção de contágio pelo 
novo Coronavírus - Covid-19, e dá outras providências. 
(Republicada no DJe nº 166/2020, de 02.06.2020, em 
decorrência de erro material no art. 5º, VII) 

Provimento CNJ nº 

101, de 27 de maio de 

2020 

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 14 de junho de 
2020 do prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 de 
março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de março 
de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de 
2020, do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, do 
Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020e do 
Provimento nº 98, de 27 de abril de 2020 e que poderá 
ser ampliado ou reduzido por ato do Corregedor 
Nacional de Justiça, caso necessário. 

Provimento CNJ nº 

100, de 26 de maio de 

2020 

Dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos 
utilizando o sistema e-Notariado, cria a Matrícula 
Notarial Eletrônica-MNE e dá outras providências. 

Portaria CNJ nº 79, de 

22 de maio de 2020 

Prorroga o prazo de vigência das Resoluções CNJ nº 

313/2020, nº 314/2020 e nº 318/2020. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/06/Recomendacao67-2020_17062020_DJE190_19062020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/06/Recomendacao67-2020_17062020_DJE190_19062020.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original124152202006155ee76c9033a16.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original124152202006155ee76c9033a16.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original211002202006225ef11e2a5fc04.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original211002202006225ef11e2a5fc04.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original211002202006225ef11e2a5fc04.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original231442202006095ee017e274406.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original231442202006095ee017e274406.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original155647202006025ed676bf4c0d5.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original155647202006025ed676bf4c0d5.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original130323202005285ecfb69b15d3f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original130323202005285ecfb69b15d3f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original130323202005285ecfb69b15d3f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original222651202006025ed6d22b74c75.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original222651202006025ed6d22b74c75.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original222651202006025ed6d22b74c75.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original214425202005225ec847b983236.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original214425202005225ec847b983236.pdf
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Portaria nº 32, de 20 

de maio de 2020 

Inspeção TJPR Aditiva - Inspeção videochamada. 

Recomendação CNJ nº 

66, de 13 de maio 2020  

Recomenda aos Juízos com competência para o 

julgamento das ações que versem sobre o direito à 

saúde a adoção de medidas para garantir os melhores 

resultados à sociedade durante o período excepcional 

de pandemia da Covid-19. 

Provimento nº 99, de 

15 de maio de 2020 

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 31 de maio de 

2020 do prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 de 

março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de março 

de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de 

2020, do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, do 

Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020 e do 

Provimento nº 98, de 27 de abril de 2020 e que poderá 

ser ampliado ou reduzido por ato do Corregedor 

Nacional de Justiça, caso necessário. 
Resolução CNJ nº 319, 

de 15 de maio de 2020 
Confere nova redação ao artigo 10 da Resolução CNJ 

no 306/2019, que estabelece diretrizes e parâmetros 

para a emissão de documentação civil e para a 

identificação civil biométrica das pessoas privadas de 

liberdade. 

Nota Técnica nº 24, de 

12 de maio de 2020 

Dirige-se ao Poder Executivo Federal, aos Poderes 

Executivos Estaduais e Municipais e ao Procurador-

Geral da República para manifestar-se pela adoção de 

medidas de gestão voltadas à prevenção da 

Judicialização da Saúde durante a pandemia da Covid-

19. 

Portaria 29, de 05 de 

maio de 2020 

Inspeção TJPB ADITIVA - inspeção videochamada. 

Portaria nº 30, de 04 

de maio de 2020 

Dispõe sobre o trabalho remoto, em caráter 

emergencial e provisório, no âmbito da Corregedoria 

Nacional de Justiça, em razão da observância das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

novo Coronavírus (COVID-19). 
Portaria Conjunta 

CNJ/CNMP nº 3, de 8 

de maio de 2020 

Incluir o tema Proteção aos Povos Indígenas e Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável 15, da Agenda 2030, 

para monitoramento pelo Observatório Nacional sobre 

Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta 

Complexidade e Grande Impacto e Repercussão. 
Resolução do CNJ nº 

318, de 7 de maio de 

2020 

Prorroga, no âmbito do Poder Judiciário, em parte, o 

regime instituído pelas Resoluções nº 313, de 19 de 

março de 2020, e nº 314, de 20 de abril de 2020, e dá 

outras providências. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/PortariaCorregedoria-32-Inspecao-TJPR-20052020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/PortariaCorregedoria-32-Inspecao-TJPR-20052020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Recomendacao66_2020-13052020-DJE137.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Recomendacao66_2020-13052020-DJE137.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original160901202005155ebebe9d76b5f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original160901202005155ebebe9d76b5f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original203354202005185ec2f13218fbe.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original203354202005185ec2f13218fbe.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3315
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3315
https://atos.cnj.jus.br/files/original123155202005065eb2ae3b7418b.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original123155202005065eb2ae3b7418b.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original135128202005055eb16f6026dd2.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original135128202005055eb16f6026dd2.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original210831202006225ef11dcfecf2c.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original210831202006225ef11dcfecf2c.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original210831202006225ef11dcfecf2c.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/5/847EDD8D65B405_cnj.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/5/847EDD8D65B405_cnj.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/5/847EDD8D65B405_cnj.pdf
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Portaria nº 74, de 6 de 

maio de 2020 

Institui grupo de trabalho para avaliar o impacto do 

novo Coronavírus – Covid19, no cumprimento das 

Metas Nacionais do Poder Judiciário em 2020. 
Resolução CNJ nº 317, 

de 30 de abril de 2020 
Dispõe sobre a realização de perícias em meios 

eletrônicos ou virtuais em ações em que se discutem 

benefícios previdenciários por incapacidade ou 

assistenciais, enquanto durarem os efeitos da crise 

ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus, e dá 

outras providências. 

Portaria Conjunta nº 2, 

de 28 de abril de 2020 
Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) 

 

Estabelece procedimentos excepcionais para 

sepultamento de corpos durante a situação de 

pandemia do Coronavírus, com a utilização da 

Declaração de Óbito emitida pelas unidades 

notificadores de óbito, na hipótese de ausência de 

familiares, de pessoa não identificada, de ausência de 

pessoas conhecidas do obituado e em razão de 

exigência de saúde pública, e dá outras providências. 

Nota Técnica Conjunta 

nº 1 CNJ/CNMP, de 28 

de abril de 2020 

 

Nota Técnica referente à destinação de recursos do 

Fundo Penitenciário Nacional em face da decretação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

para o novo Coronavírus – Covid-19. 

Orientação Técnica Orientações sobre Alternativas Penais no âmbito das 

medidas preventivas à propagação da infecção pelo 

novo coronavírus (Covid-19) 

Provimento nº 96, de 

27 de abril de 2020 

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 15 de maio de 

2020 do prazo de vigência da Recomendação nº 45, 

de 17 de março de 2020, do Provimento nº 91, 22 de 

março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de março 

de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de 

2020 e do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020 e 

que poderá ser ampliado ou reduzido por ato do 

Corregedor Nacional de Justiça, caso necessário. 
Provimento CNJ nº 98, 

de 27 de abril de 2020 

 

Dispõe sobre o pagamento dos emolumentos, 

acréscimos legais, dívidas e demais despesas através 

dos meios eletrônicos, dentre os quais boleto bancário, 

cartão de débito e crédito, inclusive mediante 

parcelamento, a critério do usuário, como medida 

preventiva de saúde pública nas serventias 

extrajudiciais, visando à redução dos riscos de 

contaminação com o novo coronavírus, causador da 

COVID-19 e dá outras providências. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original181433202005075eb4500933b5e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original181433202005075eb4500933b5e.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original161656202005085eb585f8b31d5.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original161656202005085eb585f8b31d5.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original173824202005085eb59910638b4.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original173824202005085eb59910638b4.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original173824202005085eb59910638b4.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original173824202005085eb59910638b4.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original211003202004295ea9ed2b3c843.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original211003202004295ea9ed2b3c843.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original211003202004295ea9ed2b3c843.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Orientacao-Alternativas-Penais-Covid-19_2020-05-04-1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original201501202004275ea73d45d332f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original201501202004275ea73d45d332f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original152337202004285ea84a79144cb.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original152337202004285ea84a79144cb.pdf


            

 

COVID-19 
Conselho Nacional de Justiça- CNJ 

Tribunais Superiores 
 

Portal do Conhecimento / Legislação / Legislação Selecionada / Legislação por Assunto 

 
Data da atualização: 04.04.2022 

 
 

   
 

Provimento CNJ nº 97, 

de 27 de abril de 2020 

Regula os procedimentos de intimação nos 

tabelionatos de protesto de títulos visando à redução 

dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID-19 como medida preventiva de 

saúde pública nas referidas serventias extrajudiciais. 

Portaria nº 70, de 22 

de abril de 2020  

Institui Grupo de Trabalho destinado à elaboração de 

estudos para a indicação de soluções ao Conselho 

Nacional de Justiça voltadas à prioridade de 

atendimento das vítimas de violência doméstica e 

familiar ocorrida durante o isolamento social em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus – Covid-

19.   
Resolução CNJ n° 314, 

de 20 de abril de 2020 

Prorroga, no âmbito do Poder Judiciário, em parte, o 

regime instituído pela Resolução nº 313, de 19 de 

março de 2020, modifica as regras de suspensão de 

prazos processuais e dá outras providências. 

Portaria nº 27, de 17 

de abril de 2020 

Inspeção TRF3 – Inspeção Videoconferência 

Portaria Diretoria-

Geral nº 77, de 13 de 

abril de 2020 

Dispõe sobre o prazo de vigência das medidas 
previstas nas Portarias n° 53, de 12 de março de 2020, 
e n° 63, de 17 de março de 2020. 

Orientação técnica Orientação técnica para Inspeção pelo Poder Judiciário 
dos espaços de privação de liberdade no contexto da 
pandemia. 

Orientação Técnica Orientações técnicas sobre a monitoração eletrônica 
de pessoas no âmbito da adoção de medidas 
preventivas à propagação da infecção pelo novo 
coronavírus (covid-19) 

Provimento nº 95, de 

01 de abril de 2020 

Dispõe sobre o funcionamento dos serviços notariais e 
de registro durante o período de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da infecção humana pelo novo 
Coronavírus (Sars-Cov-2), enquanto serviço público 
essencial que possui regramento próprio no art. 236 
da Constituição Federal e na Lei nº 8.935, de 18 de 
novembro de 1994. 

Recomendação CNJ nº 

63, de 31 de março de 

2020 

Recomenda aos Juízos com competência para o 
julgamento de ações de recuperação empresarial e 
falência a adoção de medidas para a mitigação do 
impacto decorrente das medidas de combate à 
contaminação pelo novo coronavírus causador da 
Covid-19. 

Portaria CNJ nº 61, de 

31 de março de 2020 

Institui a plataforma emergencial de videoconferência 
para realização de audiências e sessões de julgamento 

https://atos.cnj.jus.br/files/original151519202004285ea8488723ece.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original151519202004285ea8488723ece.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original224640202004295eaa03d0defc0.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original224640202004295eaa03d0defc0.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-314.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-314.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/PortariaCorregedoria-272020-20042020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/PortariaCorregedoria-272020-20042020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Portaria-DG-CNJ-772020-13ABRIL2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Portaria-DG-CNJ-772020-13ABRIL2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Portaria-DG-CNJ-772020-13ABRIL2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Orienta%C3%A7%C3%A3o-CNJ-Final.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Monitorac%CC%A7a%CC%83o-Eletro%CC%82nica-CNJ.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original221227202004015e8511cbc13d8.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original221227202004015e8511cbc13d8.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original220958202003315e83bfb650979.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original220958202003315e83bfb650979.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original220958202003315e83bfb650979.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original221645202004015e8512cda293a.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original221645202004015e8512cda293a.pdf
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 nos órgãos do Poder Judiciário, no período de 
isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19. 

Portaria Conjunta nº 1, 

de 30 de março de 

2020 

Estabelece procedimentos excepcionais para 
sepultamento e cremação de corpos durante a 
situação de pandemia do Coronavírus, com a utilização 
da Declaração de Óbito emitida pelas unidades de 
saúde, apenas nas hipóteses de ausência de familiares 
ou de pessoas conhecidas do obituado ou em razão de 
exigência de saúde pública, e dá outras providências. 

Provimento nº 94, de 

28 de março de 2020 

Dispõe sobre o funcionamento das unidades de 
registro de imóveis nas localidades onde foram 
decretados regime de quarentena pelo sistema de 
plantão presencial e à distância e regula 
procedimentos especiais. 

Provimento nº 93, de 

26 de março de 2020 

Dispõe sobre o envio eletrônico dos documentos 
necessários para a lavratura de registros de 
nascimentos e de óbito no período de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
estabelecida pela Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020. 

Provimento nº 92, de 

25 de março de 2020 

 

Dispõe sobre o envio eletrônico dos documentos 
necessários para a lavratura de registros de 
nascimentos e de óbito no período de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
estabelecida pela Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020. 

Portaria nº 26, de 23 

de março de 2020 

Inspeção TJSC ADITIVA - Inspeção Videochamada. 

Provimento nº 91, 22 

de março de 2020 
Dispõe sobre a suspensão ou redução do atendimento 
presencial ao público, bem como a suspensão do 
funcionamento das serventias extrajudiciais a cargo 
dos notários, registradores e responsáveis interinos 
pelo expediente, como medidas preventivas para a 
redução dos riscos de contaminação com o novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e regula a 
suspensão de prazos para a lavratura de atos notariais 
e de registro. 

Portaria nº 57, de 20 

de março de 2020 

Incluir no Observatório Nacional sobre Questões 
Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta 
Complexidade e Grande Impacto e Repercussão o caso 
Coronavírus – Covid-19. 

Resolução nº 313, de 

19 de março de 2020.   

Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ)  

Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de 
Plantão Extraordinário, para uniformizar o 
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo 
de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-
19, e garantir o acesso à justiça neste período 
emergencial.  

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/PortariaConjunta-1_2020-CNJ_MS.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/PortariaConjunta-1_2020-CNJ_MS.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/PortariaConjunta-1_2020-CNJ_MS.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original170402202003285e7f8382db0d3.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original170402202003285e7f8382db0d3.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original174215202004015e84d277e0f0f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original174215202004015e84d277e0f0f.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Provimento92-2020_25032020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Provimento92-2020_25032020.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original174142202003245e7a465651c08.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original174142202003245e7a465651c08.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original151948202004025e8602949fdc7.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original151948202004025e8602949fdc7.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original202722202003235e791baa528a7.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original202722202003235e791baa528a7.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-313-5.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-313-5.pdf
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Resolução CNJ nº 312, 

de 19 de março de 

2020 

Altera o Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Justiça para acrescentar o art. 118-B, que amplia as 
hipóteses de julgamento por meio eletrônico. 

Portaria Diretoria-

Geral nº 63, de 17 de 

março de 2020 

Dispõe sobre medidas complementares e estabelece 
orientações gerais para se evitar a propagação interna 
do vírus COVID-19. 

Recomendação CNJ nº 

62, de 17 de março de 

2020 

Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de 
medidas preventivas à propagação da infecção pelo 
novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas 
de justiça penal e socioeducativo.   
(ver Recomendação CNJ nº 68/2020) 

Recomendação nº 45, 

de 17 de março de 

2020 

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos 
riscos de contaminação com o novo coronavírus, 
causador da COVID-19, no âmbito das serventias 
extrajudiciais e da execução dos serviços notariais e 
de registro. 

Portaria nº 53, de 16 

de março de 2020 

Institui Comitê para o acompanhamento e supervisão 
das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo 
Coronavírus – Covid-19 tomadas pelos tribunais 
brasileiros.   

Portaria nº 24, de 16 

de março de 2020 

Inspeção TJRO Aditiva 3 - Inspeção Videoconferência 

Portaria nº 23, de 16 

de março de 2020 

Inspeção TRF2 - Aditiva - Videoconferência 

Portaria nº 21, de 16 

de março de 2020 

Dispõe sobre a suspensão temporária de atendimento 
presencial de partes e advogados em razão da 
observância das medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Orientação nº 9, de 13 

de março de 2020 
Dispõe sobre a necessidade de as corregedoriasgerais 
dos ramos do Poder Judiciário nacional observarem 
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras orientações. 

Portaria Diretoria-

Geral nº 53, de 12 de 

março de 2020 

Dispõe sobre a realização de trabalho remoto no 
âmbito do Conselho Nacional de Justiça, de forma 
excepcional e transitória, em razão da declaração de 
emergência em saúde pública ocasionada pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 52, de 12 

de março de 2020 

Estabelece, no âmbito do Conselho Nacional de 
Justiça, medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavírus – COVID-19, 
considerada a classificação de pandemia pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS. 

 
 
 

https://atos.cnj.jus.br/files/original220509202003195e73ec955cffb.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original220509202003195e73ec955cffb.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original220509202003195e73ec955cffb.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Portaria_DG_632020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Portaria_DG_632020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Portaria_DG_632020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original162726202003185e724bee288b1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original162726202003185e724bee288b1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original162726202003185e724bee288b1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original181655202003175e711417dea15.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original181655202003175e711417dea15.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original150207202003175e70e66f9e1a1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original150207202003175e70e66f9e1a1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original145920202003175e70e5c83d474.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original145920202003175e70e5c83d474.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original145051202003175e70e3cbb1024.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original145051202003175e70e3cbb1024.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original140330202003165e6f873229198.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original140330202003165e6f873229198.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original180659202003135e6bcbc3697c1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original180659202003135e6bcbc3697c1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original180659202003135e6bcbc3697c1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original222922202003125e6ab7c2e37fb.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original222922202003125e6ab7c2e37fb.pdf
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Supremo Tribunal Federal - STF 

Legislação Ementa 

Resolução nº 767, de 

31 de março de 2022. 

Atualiza as medidas e orientações para funcionamento 

das atividades presenciais no Supremo Tribunal 

Federal durante a vigência da Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional decorrente da 

infecção humana pelo Coronavírus. 

Portaria GDG nº26 de 

26/01/2022 

Resolve autorizar as Unidades Administrativas do STF 

a adotarem regime de teletrabalho excepcional ou, 

quando este não for possível, escala de revezamento 

para seus servidores e colaboradores até o próximo dia 

28 de fevereiro, mantendo-se em regime presencial no 

máximo 30% (trinta por cento) dos integrantes de 

equipe que atuem no mesmo ambiente de trabalho, 

ressalvados os casos em que a medida traga prejuízos 

aos serviços prestados pela unidade. 

Portaria GDG Nº 4, DE 

08 DE janeiro DE 2022. 
O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, 

Edmundo Veras, determinou que 70% dos servidores 

que atuam na Corte podem adotar o trabalho remoto 

até o próximo dia 31 de janeiro. A medida consta da 

Portaria GDG nº 4, de 8 de janeiro de 2022. 

Resolução Nº 729, DE 

30 de março DE 2021. 

 

Estabelece medidas preventivas ao Covid-19 no 

Supremo Tribunal Federal. 

 
 
 

Superior Tribunal de Justiça - STJ 

Legislação Ementa 

Resolução STJ/GP N. 1 

de 01 de fevereiro de 

2022. 

Altera a Resolução STJ/GP n. 33/2021, que estabelece 

o retorno ao trabalho presencial no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça e dá outras providências. 

Resolução STJ/GP Nº 

19, de 27 de agosto de 

2020. 

 

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo novo coronavírus (covid-19). 

 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/norma/resolucao767-2022.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/norma/resolucao767-2022.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PortariaGDG26.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PortariaGDG26.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/portaria-stf.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20210330_061.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20210330_061.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/160834/Res_1_2022_GP.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/160834/Res_1_2022_GP.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/160834/Res_1_2022_GP.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/Res_19_2020_GP.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/Res_19_2020_GP.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/Res_19_2020_GP.pdf
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