
Tribunal Funcionamento Prazos Ato Normativo Observação

STF Normal (com 
restrições de 
acesso)

Normal Resolução nº 
663/2020

Sessões de julgamento restritas às 
partes e advogados. Funcionamento 
dos Gabinetes fica a critério dos 
Ministros. 

STJ Normal (com 
restrições de 
acesso e sessões 
suspensas)

Normal Resolução 4/2020 Sessões de julgamento suspensas 
até dia 27/3. Acesso ao público 
externo suspenso. 

TRF1 Normal (com 
restrições de 
acesso)

Normal Portaria Presi 
992766

Nova portaria contendo outras 
medidas será disponibilizada ainda 
hoje (17/3/2020)
Embora ainda não divulgado 
oficialmente, as informações 
extraoficiais apontam que haverá 
suspensão de todas as sessões de 
julgamento.

JFDF Normal (Restrições 
de acesso)

Normal Portaria SJDF - 
Diref 9934718

Determinação de realização de 
reuniões, por meios não presenciais. 
Fica a critério dos Magistrados o 
atendimento nas Varas. 

JFPA Normal Normal Portaria SJAP-
DIREF - 9936505

Fica a critério do magistrado adotar 
restrições ao atendimento presencial 
do público externo.

JFBA Normal Normal Portaria SJBA - 
9942649/2020

Recomendações para diminuir o 
acesso do público externo.

JFMG Normal Normal Portaria SJMG 
DIREF nº 9937253

Medidas destinadas aos funcionários 
do Tribunal. Orientação para adiar 
reuniões presenciais.

TRF2 Normal (com 
restrições de 
acesso)

Suspensos 
entre 16 e 
29/3/2020

Resolução 8-2020 
e Resolução 10-
2020

Expediente externo e atendimento ao 
público no TRF2 e na SJRJ suspensos. 
Sessões de julgamento restritas às 
partes e advogados.

TRF3 Normal (com 
restrições de 
acesso)

Suspensos por 
30 dias  

Portaria nº 
2/2020

Sessões de julgamento e atendimento 
ao público externo suspensos.

TRF4 Normal (com 
restrições de 
acesso)

Normal Portaria 302/2020 Recomenda que as sessões de 
julgamento e audiências devem, 
sempre que possível, ser realizadas 
de maneira virtual. Limita o acesso do 
público externo às dependências do 
TRF4.

TRF5 Normal com 
restrições de 
acesso ao público

Prazos de 
processos 
físicos 
suspensos 
até 29.3.2020 
(prazos 
eletrônicos 
sem alteração)

Ato nº 101 e 
104/2020

Vedado o atendimento ao público 
externo, salvo se autorizado por setor 
do Tribunal, sendo que apenas partes 
e seus procuradores com processos 
pautados terão acesso à sessão de 
julgamento.

Tabela atualizada em 17/3 às 16h00

Situação de expediente e prazos nos Tribunais
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TJAL Normal (com 
restrições de 
acesso)

Prazos físicos 
suspensos por 
30 dias (prazos 
eletrônicos 
sem alteração)

Ato Normativo 
Conjunto 3/2020

Vedado atendimento presencial 
(apenas casos urgentes). Sessões 
presenciais e audiências suspensas. 

TJAM Normal (com 
restrições de 
acesso e sessões 
suspensas)

Normal Portaria 2/2020 Sessões de julgamento suspensas 
por 15 dias e proibida a entrada 
de público externo (exceto casos 
urgentes). 

TJBA Normal (com 
restrições de 
acesso)

Prazos físicos 
suspensos por 
14 dias (prazos 
eletrônicos 
sem alteração)

Decreto 211/2020 Suspenso o atendimento ao público 
externo. As sessões de julgamento 
do Tribunal servirão apenas para 
proclamação do resultado, de modo 
que os votos serão proferidos 
eletrônica e antecipadamente (caso 
não haja discordância das partes). 

TJDFT Normal (audiências 
suspensas)

Prazos físicos 
suspensos até 
30/4 (prazos 
eletrônicos 
sem alteração)

Portaria Conjunta 
29/2020

Atendimento ao público externo 
exclusivamente por telefone e 
e-mail (exceção de casos urgentes e 
indispensável necessidade do serviço 
público).

TJGO Normal (restrições 
de acesso)

Prazos físicos 
suspensos 
até 17/4/2020 
(prazos 
eletrônicos 
sem alteração)

Decreto 582, 584 
e 586/2020

Suspenso o atendimento presencial 
e visitação pública que puder ser 
prestado por telefone. Suspensas as 
sessões de julgamento. Cria canal de 
comunicação especial. 

TJMA Normal (com 
restrições de 
acesso)

Normal Portaria 3 e 
7/2020

Suspensos o atendimento presencial 
ao público e as sessões de 
julgamento. 

TJMG Normal (com 
restrições de 
acesso)

Prazos 
suspensos até 
27/3

Portaria 948/2020 Sessões de julgamento presenciais 
suspensas até 27/3/2020. 

TJMS Normal (com 
restrições de 
acesso)

Normal Portaria 
1.714/2020

Restringe o acesso às dependências 
do Poder Judiciário estadual e 
recomenda adoção de algumas 
medidas com vistas a diminuir atos 
presenciais.

TJMT Normal (com 
restrições de 
acesso)

Suspensos por 
15 dias

Portaria Conjunta 
247/2020

Limitação de acesso ao público 
externo. 

TJPA Normal (com 
restrições de 
acesso)

Prazos físicos 
suspensos 
(prazos 
eletrônicos 
sem alteração)

Portaria 1/2020 e 
Portaria 2/2020

Suspenso o atendimento presencial 
que puder ser prestado por telefone. 
Sessões de julgamento suspensas.

TJPI Normal  (com 
restrições de 
acesso)

Suspensos até 
31/3

Portaria 906/2020 Suspenso o atendimento presencial 
que puder ser prestado por telefone. 
Sessões de julgamento presenciais 
suspensas.

TJPR Normal Normal Decreto 153-2020 
e Ofício Circular 
4/2020

Apenas medidas destinadas aos 
funcionários do Tribunal, sendo 
que os diretores dos fórum podem 
estabelecer outras medidas. Sessões 
de julgamento suspensas. Novo ato 
será publicado hoje, 17/3/2020.
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TJRJ Normal (público 
externo não 
tem acesso às 
dependências)

Prazos 
suspensos até 
31/3/2020

Ato Conjunto 4 e 
5/2020

Sessões de julgamento presenciais 
suspensas. 

TJRN Normal (com 
restrições de 
acesso)

Normal Portaria 14/2020 Sessões de julgamento e audiências 
restritas às partes. Acesso às 
dependências do Poder Judiciário 
estadual limitadas (apenas casos 
que não possam ser resolvidos por 
telefone). 

TJRS Horário de 
funcionamento 
alterado. Todo o 
Poder Judiciário 
estadual 
funcionará de 12 
às 19h

Prazos 
suspensos por 
30 dias

Resolução 1/2020 
e Resolução 
2/2020. 

Sessões de julgamento e audiências 
suspensas. Todas as disposições tem 
vigência por 30 dias, podendo ser 
prorrogas.  

TJSC Normal Prazos 
judiciais 
suspensos até 
31/3/2020

Resolução 7/2020 
e Resolução 
Conjunta 2/2020

Audiências e sessões de julgamento 
suspensas (com exceção daquelas 
consideradas urgentes). 

TJSE Normal Normal Portaria 12-2020 Suspende as audiências no poder 
judiciário sergipano até 27/3/2020.

TJSP Acesso apenas 
para funcionários 
e público 
externo que 
demonstrar efetiva 
necessidade

Suspensos por 
30 dias

Provimento CSM 
2.545

Sessões de julgamento presenciais 
suspensas por 30 dias. 

Receita 
Federal 

Normal Normal - -

CARF Normal (com 
suspensão de 
visitação pública 
e atendimento 
presencial que 
puder ser feito por 
outro meio)

Normal Sessões de 
julgamento de 
março: decisão 
liminar nos autos 
do Mandado 
de Segurança 
nº 1014772-
67.2020.4.01.3400

Sessões de 
julgamento de 
abril: Portaria 
7.519/2020

Sessões de julgamento de março e 
abril suspensas.

TIT Normal Normal ____ Em que pese não haja suspensão 
oficial das sessões de julgamento, 
hoje a sessão de julgamento não 
ocorreu por falta de quórum de 
julgadores e a expectativa é de 
que não ocorram as sessões dessa 
semana. 
Estamos em contato com o Tribunal, 
mas ainda não houve publicação 
oficial de nenhuma determinação.
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GOVERNO SP Normal Normal ___ Ainda não temos informação oficial 
de suspensão de prazos. No entanto, 
foi publicado hoje Decreto Nº 64.864 
que instituiu o Comitê Administrativo 
Extraordinário COVID-19, com 
a atribuição de assessorar o 
Governador do Estado em assuntos 
de natureza administrativa 
relacionados à pandemia e que devem 
deliberar sobre as medidas a serem 
adotadas, além daquelas relacionadas 
ao afastamento de servidores e 
regime de teletrabalho.

PREFEITURA 
SP

Normal Normal ____ A indicação é de manutenção de 
atendimento, ainda que reduzido. 
Tivemos hoje publicação de decreto 
Nº 59.283 indicando medidas em face 
da situação emergencial que vão 
desde regras para afastamento, férias 
de servidores e teletrabalho, além de 
cancelamento de eventos e proibição 
de expedição de novos alvarás, 
com vistas a evitar aglomerações. 
Ainda, nos processos e expedientes 
administrativos, ficam interrompidos 
todos os prazos regulamentares 
e legais, por 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo de eventual prorrogação.

CMT _______ Prazos 
suspensos por 
30 dias

Decreto 59283 As sessões de julgamento ainda 
não foram oficialmente suspensas, 
mas devem ser em breve pelas 
informações obtidas hoje junto ao 
CMT.

TST Normal (nos 
dias de sessão 
de julgamento, 
somente terão 
acesso às salas 
de sessões do 
TST 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)

Normal Ato GDGSET.
GP.122/2020

As sessões de julgamento das turmas 
estão sendo suspensas na véspera 
da sua realização.

TRT 1ª Região Suspensos o 
expediente externo 
e o atendimento 
presencial 
ao público 
nas unidades 
administrativas e 
jurisdicionais do 
TRT, as audiências 
e correições no 1° 
grau de jurisdição, 
e as sessões de 
julgamento de 2° 
grau, inclusive as 
do CEJUSC, entre 
17 e 31/03/2020 

Suspensos 
apenas os 
prazos dos 
processos 
judiciais 
físicos e dos 
processos 
judiciais físicos 
migrados para 
o sistema PJe, 
entre 17 e 
31/03/2020

Ato conjunto 
2/2020
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TRT 2ª Região Suspenso o 
expediente nos 
fóruns do TRT da 
2ª Região e no Ed. 
Sede (2ª instância) 
e adiadas as 
audiências e 
sessões de 
julgamento em 
todas as unidades 
da 2ª Região entre 
17 e 31/03/2020

Suspensos 
os prazos 
processuais 
em processos 
físicos e 
eletrônicos 
(PJe) entre 17 e 
31/03/2020

Resolução Corpo 
Diretivo 01/2020

TRT 3ª Região Normal (mas 
preferencialmente 
pelo telefone), com 
suspensão das 
audiências entre 
17 e 31/03/2020

Normal Portaria Conjunta 
GP/CR/VCR N. 
112, De 16 De 
Março De 2020

TRT 4ª Região Suspenso o 
atendimento ao 
público externo 
nos fóruns e TRT 
e as audiências de 
primeiro grau no 
período de 16 a 
27/03/2020

Normal Portaria Conjunta 
Nº 1.157, de 13 
de Março de 2020

Não há na Portaria a indicação de 
suspensão de julgamentos nos TRTs, 
embora algumas turmas estejam 
suspendendo

TRT 5ª Região Suspenso o 
atendimento ao 
público externo 
nos fóruns e TRT 
e as audiências 
de primeiro grau 
e sessões de 
julgamento de 2º 
grau no período de 
17 e 31/03/2020

Suspensão 
de todos 
os  prazos 
processuais 
de 17 a 
31/03/2020

Ato Conjunto 
TRT5 nº 004, de 
16 de março de 
2020 

TRT 6ª Região Suspenso o 
expediente externo 
nas unidades 
judiciárias e 
administrativas, 
além das 
audiências nas 
Varas do Trabalho 
e CEJUSC no 
período de 16 a 
20/03/2020

Normal Ato Conjunto 
TRT6-GP-CRT Nº 
02/2020

TRT 7ª Região Suspenso o 
atendimento ao 
público externo 
nos fóruns e TRT 
e as audiências de 
primeiro grau no 
período de 16 a 
27/03/2020

Normal ATO TRT7.GP Nº 
36 /2020

TRT 8ª Região Normal Normal -

TRT 9ª Região Normal Normal -

TRT 10ª 
Região

Normal (mas 
preferencialmente 
pelo telefone), 
com suspensão 
das audiências  
de Primeiro Grau 
(Varas do Trabalho) 
do Distrito Federal 
e do Tocantins até 
o dia 20 e março

Normal Portaria PRE-
DIGER 5/2020

TRT 11ª 
Região

Normal Normal -

https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/pje/diario200316-capital.pdf
https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/pje/diario200316-capital.pdf
https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/pje/diario200316-capital.pdf
https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/pje/diario200316-capital.pdf


Tribunal Funcionamento Prazos Ato Normativo Observação

TRT 12ª 
Região

Suspenso o 
atendimento ao 
público externo 
nos fóruns e 
Secretarias do 
TRT de 17/03 
a 17/04/2020;  
as audiências 
nas Varas do 
Trabalho estão 
suspensas  no 
período de  17/03 
a 17/04/2020;
As audiências no 
CEJUSC de 1º grau  
estão suspensas 
de 17/03 a 
30/04/2020   

Normal Portaria 83/2020

TRT 13ª 
Região

Normal Normal ATO TRT SGP 
N.º 43

Fica a critério dos Juízes e dos 
Desembargadores adotarem 
medidas de restrição ao atendimento 
presencial do público externo nas 
Varas do Trabalho e Gabinetes de 
Desembargadores, inclusive no 
que diz respeito à realização de 
audiências)

TRT 14ª 
Região 

Normal (com 
restrição de 
acesso das partes 
às audiências e 
dos advogados 
nas sustentações 
orais no TRT)

Normal ATO Nº 
001/2020/TRT14/
GP

Recomenda-se que os magistrados 
restrinjam o acesso aos fóruns e 
Secretarias dos Tribunais

TRT 15ª 
Região

Normal, mas sem 
atendimento 
ao público nos 
balcões da Vara 
do Trabalho e 
Secretarias dos 
TRTs;  suspensas 
as audiências 
e sessões de 
julgamento entre 
16 e 27/03/2020

Suspensos os 
prazos apenas 
de processos 
físicos entre 16 
e 27/03/2020

PORTARIA 
CONJUNTA GP-
VPA-VPJ-CR Nº 
001/2020

TRT 16ª 
Região

Normal; suspensas 
as audiências do 
CEJUSC de 1º 
grau entre 17 e 
31/03/2020

Normal Ato GP nº 2/2020

TRT 17ª 
Região

Suspensos o 
atendimento 
externo e as 
correições 
nas unidades 
judiciárias e 
administrativas 
do TRT e as 
audiências entre 
17 e 31/03/2020

Normal Ato TRT 17.ª 
PRESI nº 23/2020

TRT 18ª 
Região

Normal; suspensas 
as audiências 
do CEJUSC entre 
17/03/2020 e 
07/04/2020

Normal Portaria TRT 
18ª GP/DG nº 
599/2020

https://www.google.com/url?q=https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2020-03/83%2520-%2520Coronavirus%2520assinada%252016-3-20.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1584476878129000&usg=AFQjCNEv2Ot3yI6FhAjpneyPMp-_2luHoQ
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TRT 19ª 
Região

Suspensos o 
atendimento 
externo nas 
unidades 
judiciárias e 
administrativas do 
TRT, as audiências 
nas varas do 
trabalho, CEJUSC 
e Coordenadoria 
de Apoio às 
Execuções e 
as sessões de 
julgamento do 
TRT entre 17 e 
27/03/2020

Normal Ato Conjunto TRT 
19ª GP/CR nº 
1/2020

TRT 20ª 
Região

Suspensos o 
atendimento 
externo nas 
unidades 
judiciárias e 
administrativas do 
TRT, as audiências 
nas varas do 
trabalho, CEJUSC 
e Juízo Auxiliar 
de Execução e 
as sessões de 
julgamento do 
TRT entre 16 e 
27/03/2020

Os prazos 
processuais 
que se 
iniciam ou 
se encerram 
nos dias de 
suspensão (16 
a 27/03/2020), 
ficam 
prorrogados 
para o primeiro 
dia útil 
subsequente

Ato DG.PR nº 
17/2020

TRT 21ª 
Região

Suspensas as 
audiências nas 
varas do trabalho, 
CEJUSC e Divisão 
de Inteligência e 
as sessões de 
julgamento do TRT 
entre 18/03/2020 
e 07/04/2020. 
Suspenso o 
atendimento 
externo nas 
unidades 
judiciárias e 
administrativas 
do TRT entre 
18/03/2020 e 
18/04/2020

Normal ATO TRT21-GP nº 
037/2020

TRT 22ª 
Região

Suspensas as 
audiências e 
as sessões de 
julgamento do 
TRT entre 18 
e 31/03/2020. 
Temporariamente 
suspenso o 
atendimento 
externo nas 
unidades 
judiciárias e 
administrativas do 
TRT (não há prazo 
determinado)

Normal Ato GP nº 
42/2020 e
Ato Conjunto GP/
CR nº 004/2020

TRT 23ª 
Região

Normal Normal PORTARIA TRT 
SGP GP nº 
056/2020

As sessão de julgamento do TRT 
poderão ser acompanhadas apelas 
pelas partes e advogados incluídos na 
pauta do dia

TRT 24ª 
Região

Normal Normal PORTARIA TRT/GP 
nº 5/2020


