Atualizado em: 21/01/2022

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

1

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2022/00012

21/01/2022

2

TRF2/SJES

JFES-POR-2022/00002

19/01/2022

3

TRF2/SJES

JFES-POR-2022/00005

14/01/2022

Assunto
Dispõe sobre a suspensão da obrigatoriedade do cumprimento da prestação de serviços e do
comparecimento obrigatório perante a 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ.
Dispõe sobre a suspensão, até 31.01.2022, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória.
Dispõe sobre o funcionamento da Seção Judiciária do Espírito Santo.

Link Público
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=143661

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142578

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142600

4

TRF2

TRF2-RSP-2022/00007

14/01/2022

Prorroga o regime de trabalho remoto no Tribunal e nas Seções Judiciárias dos Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo

5

TRF2

TRF2-RSP-2022/00002

11/01/2022

Dispõe sobre o funcionamento da Justiça Federal da 2ª Região e o restabelecimento das atividades
presenciais, em função do cenário da pandemia de Covid-19, e dá outras providências.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142541

6

TRF2/SJES

JFES-POR-2022/00001

07/01/2022

Dispõe sobre o restabelecimento das atividades presencias e aprova Protocolo de Biossegurança e Plano
de Retomada no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142579

7

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00410

03/01/2022

8

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00404

22/12/2021

9

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00405

20/12/2021

Dispõe sobre a elaboração de escala de Servidores em regime de trabalho remoto e estabelece paridade
no desempenho das tarefas, nos casos em que especifica.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142441

10

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00090

16/12/2021

Dispõe sobre o restabelecimento das atividades presencias e aprova Protocolo de Biossegurança e Plano
de Retomada no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142423

11

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00089

14/12/2021

12

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00081

13/12/2021

Dispõe sobre a retomada do cumprimento das penas restritivas de direitos, do comparecimento pessoal e
presencial e comprovação de cumprimento de penas alternativas perante a 2ª. Vara Federal de Campos
dos Goytacazes
Dispõe sobre o retorno da obrigatoriedade do cumprimento de medida cautelar, do acordo de não
persecução penal, da suspensão condicional do processo e das penas alternativas perante a 2ª Vara
Federal de São Gonçalo/RJ, e dá outras providências.

Dispõe sobre a distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo,
para fins de distribuição e cumprimento de mandados, e dá outras providências.
Dispõe sobre a formalização das pastas e livros obrigatórios da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Espírito Santo na modalidade eletrônica.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142596

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142462

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142461

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142399

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=142398

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

Assunto
Dispõe sobre a suspensão, até 07.01.2022, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória.

Link Público

13

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00078

12/11/2021

14

TRF2

TRF2-RSP-2021/00073

04/11/2021

Dispõe sobre o funcionamento da Justiça Federal da 2ª Região e o restabelecimento das atividades
presenciais, em função do cenário da pandemia de Covid-19, e dá outras providências.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140921

15

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00076

03/11/2021

Dispõe sobre o funcionamento e o restabelecimento das atividades presenciais em todas as unidades da
Seção Judiciária do Espírito Santo.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140933

16

TRF2

TRF2-PNC-2021/00013

21/10/2021

Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140869

Dispõe sobre a suspensão, até 31.10.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=141009

17

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00312

18/10/2021

18

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00073

06/10/2021

19

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00065

06/09/2021

20

TRF2

TRF2-RSP-2021/00064

27/08/2021

21

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00236

16/08/2021

22

TRF2

TRF2-PTP-2021/00323

10/08/2021

Recomenda procedimentos a serem observados no retorno do trabalho presencial no âmbito da Justiça
Federal da 2ª Região.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140108

23

TRF2

TRF2-PNC-2021/00011

09/08/2021

Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140072

Dispõe sobre a suspensão, até 31.10.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória.
Dispõe sobre a suspensão, até 30.09.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória
Prorroga os efeitos da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00057, que trata de medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências
Dispõe sobre a remição de penas pela vacinação contra a COVID-19 e Influenza aos apenados em
cumprimento de penas restritivas de direito e privativas de liberdade, executadas em prisão albergue
domiciliar, em curso perante a 9ª. Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140815

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140692

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140466

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140314

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140154
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Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

24

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00059

06/08/2021

25

TRF2

TRF2-POR-2021/00013

02/08/2021

26

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00058

30/07/2021

27

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00220

26/07/2021

28

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00053

22/07/2021

29

TRF2

TRF2-RSP-2021/00057

21/07/2021

Assunto
Dispõe sobre a suspensão, até 31.08.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória.
Dispõe sobre a reabertura das atividades do Centro Centro Cultural Justiça Federal - CCJF, a partir do dia
02.08.2021, bem como estabelece outras providências
Dispõe sobre o cumprimento de pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas e do comparecimento em Juízo de investigados e réus para fins de cumprimento de
SURSIS processual ou medida cautelar.
Dispõe sobre o retorno do comparecimento pessoal e a comprovação de cumprimento de medida
cautelar, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e penas alternativas
perante a 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ.
Dispõe sobre o restabelecimento, a partir de 02.08.2021, do atendimento presencial em todas as unidades
da Seção Judiciária do Espírito Santo.
Dispõe sobre o restabelecimento do atendimento presencial ao público externo no âmbito da Justiça
Federal da 2ª Região.
Dispõe sobre a retomada do cumprimento das penas e medidas alternativas de comparecimento
periódico, de prestação pecuniária e de multa impostas a condenados e beneficiários de suspensão
condicional, de transação penal e de acordo de não persecução penal em processos sob a fiscalização da
1ª Vara Federal de São Mateus e revoga a Portaria PORTARIA Nº JFES-POR-2020/00040, DE 24 DE AGOSTO
DE 2020.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140070

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140026

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=140032

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139975

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139977
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139952

30

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00050

13/07/2021

31

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00051

12/07/2021

32

TRF2

TRF2-RSP-2021/00055

06/07/2021

33

TRF2

TRF2-RSP-2021/00053

06/07/2021

Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139808

06/07/2021

Dispõe sobre a suspensão de dever de comparecimento de acusados e condenados, de cumprimento de
condições e execução de penas de prestação de serviços e sobre os procedimentos cartorários que
deverão ser adotados pela Secretaria da Vara Federal Única de Angra dos Reis.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139799

34

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00205

Dispõe sobre a alteração da Portaria nº JFES-POR-2021/00041 para dispor sobre as atividades dos oficiais
de justiça e para incluir a atenção à saúde como serviço essencial, na forma da Resolução nº TRF2-RSP2021/00055.
Altera a Resolução nº TRF2-RSP-2020/00057, de 16 de dezembro de 2020, para incluir o serviço de saúde
como atividade essencial.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139896

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139897

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139809
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Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

35

TRF2

TRF2-RSP-2021/00051

05/07/2021

36

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00049

02/07/2021

37

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00048

02/07/2021

Assunto
Prorroga os efeitos da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00057, que trata de medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139778

Dispõe sobre prorrogação do prazo previsto na Portaria nº JFES-POR-2021/00028, de 04 de maio de 2021.

38

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2021/00019

29/06/2021

39

TRF2

TRF2-PNC-2021/00009

21/06/2021

40

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00038

15/06/2021

41

TRF2

TRF2-PNC-2021/00006

10/06/2021

42

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00040

07/06/2021

43

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00041

07/06/2021

44

TRF2

TRF2-OSP-2021/00003

04/06/2021

45

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00036

04/06/2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139786
Dispõe sobre a autorização para o exercício de atividade laboral de forma presencial, de caráter
facultativo, nas dependências da Seção Judiciária do Espírito Santo, em razão da pandemia de COVID-19,
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Altera a tabela de prazos para cumprimento de mandados judiciais constante do § 4º do art. 1º da Portaria
nº JFRJ-PGD-2021/00013, que dispõe sobre normas que regulamentam o funcionamento das Centrais de
Mandados e a distribuição das ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, enquanto
perdurarem as medidas de contenção à pandemia por coronavírus (COVID-19), para fins de distribuição de
expedientes e cumprimento.

Autoriza a realização do Mutirão de Recuperação de Crédito da CEF pelos Centros Judiciários de
Conciliação
Dispõe sobre a retomada do cumprimento das penas e medidas alternativas de comparecimento
periódico, de prestação pecuniária e de multa impostas a condenados e beneficiários de suspensão
condicional, de transação penal e de acordo de não persecução penal em processos sob a fiscalização da
Vara Federal de Linhares.
Dispõe sobre a autorização do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial na SJES e prorrogação na SJRJ
Dispõe sobre o cumprimento de pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas.
Dispõe sobre a autorização para o exercício de atividade laboral de forma presencial, de caráter
facultativo, nas dependências da Seção Judiciária do Espírito Santo, em razão da pandemia de COVID-19,
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Dispõe sobre a campanha de vacinação contra a Gripe de Vírus Influenza H1N1 e Sazonal no contexto da
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19)

Dispõe sobre a suspensão, até 31.07.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139787

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139692

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139604

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139562

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139485
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139468
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139469

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139444

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139442
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Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

46

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00037

01/06/2021

Dispõe sobre sobre as medidas a serem adotadas na Seção Judiciária do Espírito Santo em virtude da
Portaria nº 107-R, de 29 de maio de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139441

47

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00035

28/05/2021

Dispõe sobre a autorização para o exercício de atividade laboral de forma presencial, de caráter
facultativo, nas dependências da Seção Judiciária do Espírito Santo, em razão da pandemia de COVID-19,
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139379

48

TRF2

TRF2-RSP-2021/00038

19/05/2021

49

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00030

12/05/2021

50

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00019

12/05/2021

51

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00031

11/05/2021

Assunto

Dispõe sobre a autorização para o exercício de atividade laboral de forma presencial, de caráter
facultativo, nas dependências do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e das Seções Judiciárias dos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, em razão da pandemia de COVID-19, declarada pela
Dispõe sobre a distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo,
para fins de distribuição e cumprimento de mandados, que serão cumpridos durante o período de
pandemia de COVID-19 preferencialmente por meio eletrônico.
Dispõe sobre a suspensão, até 31.05.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória
Dispõe sobre o cronograma de cumprimento de mandados judiciais na forma presencial

52

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00029

10/05/2021

Dispõe sobre sobre as medidas a serem adotadas na Seção Judiciária do Espírito Santo em virtude do
Decreto nº 4859-R, de 03 de abril de 2021, do Governo do Estado do Espírito Santo.

53

TRF2

TRF2-RSP-2021/00034

04/05/2021

Altera a Resolução nº TRF2-RSP-2020/00057, de 16 de dezembro de 2020, para incluir a atividade de
execução de mandados como serviço essencial.

54

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2021/00013

04/05/2021

55

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00028

04/05/2021

Dispõe sobre normas que regulamentam o funcionamento das Centrais de Mandados e a distribuição das
ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem as medidas de
contenção à pandemia por coronavírus (COVID-19), para fins de distribuição de expedientes e
cumprimento.
Dispõe sobre prorrogação do prazo previsto na Portaria nº JFES-POR-2021/00010, de 24 de fevereiro de
2021.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139266

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139178

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139176

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139177
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139137

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139073

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139077

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139101

Dispõe sobre sobre as medidas a serem adotadas na Seção Judiciária do Espírito Santo em virtude do
Decreto nº 4859-R, de 03 de abril de 2021, do Governo do Estado do Espírito Santo.
56

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00027

04/05/2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139100
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Tribunal/Órgão

57

58

59

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

Norma

JFRJ-POR-2021/00108

JFRJ-POR-2021/00106

JFRJ-POR-2021/00099

Data da
publicação

30/04/2021

30/04/2021

30/04/2021

Assunto
Prorroga o prazo previsto na Portaria nº JFRJ-POR-2021/00078, de 25 de março de 2021, que "Dispõe
sobre a prorrogação da suspensão do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos, sob a fiscalização da 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ".

Dispõe sobre a substituição, por prazo indeterminado, do comparecimento na forma presencial pelo
comparecimento no Balcão Virtual e a suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de prestação de
serviços a condenados e beneficiários de suspensão condicional, transação penal e Acordo de NãoPersecução Penal, relativos a processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti, bem
como outras providências que visem à retomada gradual destas obrigações penais.

Dispõe sobre a alteração, por prazo indeterminado, da forma de comparecimento pessoal e comprovação
do cumprimento das condições e penas alternativas no âmbito das Ações Penais, Medidas Cautelares,
Suspensão Condicional do Processo e Acordo de Não-Persecução Penal, bem como retomada parcial da
pena de prestação de serviços à comunidade.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139058

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139057

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139056

Dispõe sobre sobre as medidas a serem adotadas na Seção Judiciária do Espírito Santo em virtude do
Decreto nº 4859-R, de 03 de abril de 2021, do Governo do Estado do Espírito Santo.
60

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00023

27/04/2021

61

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00107

27/04/2021

62

TRF2

TRF2-PTC-2021/00124

26/04/2021

63

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00098

23/04/2021

64

TRF2

TRF2-RSP-2021/00029

22/04/2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=139005

Dispõe sobre a alteração, por prazo indeterminado, da forma de comparecimento pessoal e comprovação
de cumprimento de penas e medidas alternativas perante a 1ª Vara Federal de Teresópolis.

Altera o disposto no inciso II, art. 2º, da PORTARIA Nº TRF2-PTC-2021/00119, de 13 de abril de 2021 e
estabelece outras providências acerca das correições ordinárias, no ano de 2021, enquanto perdurar o
regime de trabalho remoto na Justiça Federal da 2ª Região, estabelecido na Resolução TRF2-RSP2020/00016, e nas demais que lhe vierem a suceder, para evitar o contágio pelo novo Coronavírus (COVID19) e suas variantes.
Dispõe sobre a suspensão de dever de comparecimento de acusados e condenados, de cumprimento de
condições e execução de penas de prestação de serviços e sobre os procedimentos cartorários que
deverão ser adotados pela Secretaria da Vara Federal Única de Angra dos Reis.
Prorroga os efeitos da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00057, que trata de medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137979

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137970

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137953

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137939

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

Assunto

Link Público
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137925

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137853

65

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00022

19/04/2021

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas na Seção Judiciária do Espírito Santo em virtude do Decreto nº
4859-R, de 17 de março de 2021, do Governo do Estado do Espírito Santo.

66

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00021

12/04/2021

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas na Seção Judiciária do Espírito Santo em virtude do Decreto nº
4859-R, de 17 de março de 2021, do Governo do Estado do Espírito Santo.

67

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00085

12/04/2021

68

TRF2

TRF2-PNC-2021/00005

08/04/2021

69

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00078

07/04/2021

70

TRF2

TRF2-PTP-2021/00122

06/04/2021

71

TRF2

TRF2-PTP-2021/00126

06/04/2021

Dispõe sobre Suspende, até 30 de abril de 2021, da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas
alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de
suspensão condicional e transação penal e substitui o comparecimento presencial em Juízo para
comparecimento virtual, de processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.
Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial
Prorroga o prazo previsto na Portaria nº JFRJ-POR-2020/00370, de 16 de dezembro de 2020, que "Dispõe
sobre a prorrogação da suspensão do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos, sob a fiscalização da 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ".
Suspende o expediente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da Seção Judiciária do Estado do Rio
de Janeiro, no período de 26 de março a 04 de abril de 2021.
Altera a Portaria nº TRF2-PTP-2021/00122, de 24 de março de 2021, que suspende o expediente do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no período de 26
de março a 04 de abril de 2021.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137806

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137754

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137737

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137714

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137713

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas na Seção Judiciária do Espírito Santo em virtude do Decreto nº
4859-R, de 17 de março de 2021, do Governo do Estado do Espírito Santo.
72

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00018

05/04/2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137736

Regulamenta e uniformiza o procedimento a ser observado para realização de audiências, em fase crítica
da pandemia mundial por Covid-19, no 1º grau de jurisdição no âmbito da 2ª Região.
73

TRF2

TRF2-RSP-2021/00015

05/04/2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137681

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas na Seção Judiciária do Espírito Santo em virtude do Decreto nº
4838-R, de 17 de março de 2021, do Governo do Estado do Espírito Santo.
74

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00014

19/03/2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137601

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

75

76

77

78

79

TRF2/SJES

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

Norma

JFES-POR-2021/00015

JFRJ-PGD-2021/00009

JFRJ-PGD-2021/00008

JFRJ-PGD-2021/00007

JFRJ-POR-2021/00052

Data da
publicação

17/03/2021

17/03/2021

16/03/2021

16/03/2021

04/03/2021

Assunto
Dispõe sobre o exercício das atividades judiciárias na Subseção Judiciária de Linhares/ES, do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, durante a vigência das medidas extraordinárias para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), estabelecidas pelo DECRETO
ESTADUAL Nº 4838-R, DE 17 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe sobre a forma de cumprimento das ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, em função da atual situação epidemiológica em relação à pandemia por coronavírus (COVID-19)
no Estado do Rio de Janeiro.

Dispõe sobre a forma de cumprimento das ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, enquanto perdurar a atual situação epidemiológica classificada como de alto risco em relação à
pandemia por coronavírus (COVID-19) no Estado do Rio de Janeiro.

Dispõe sobre normas que regulamentam o funcionamento das Centrais de Mandados e a distribuição das
ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem as medidas de
contenção à pandemia por coronavírus (COVID-19), para fins de distribuição de expedientes e
cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137591

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137566

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137551

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=137550

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=136463

Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região.
80

TRF2

TRF2-RSP-2021/00008

03/03/2021

81

TRF2

TRF2-PNC-2021/00002

03/03/2021

82

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00011

03/03/2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=136437

Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial
Dispõe sobre a suspensão, até 31.03.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=136439

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=136465

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

Assunto

Link Público

Dispõe sobre prorrogação do prazo previsto na Portaria nº JFES-POR-2020/00030, de 29 de Junho de 2020.

83

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00002

01/03/2021

84

TRF2

TRF2-RSP-2021/00006

01/03/2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=136464

Prorroga os efeitos da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00057, que trata de medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=136389

85

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00046

01/03/2021

Dispõe sobre a suspensão de dever de comparecimento de acusados e condenados, de cumprimento de
condições e execução de penas de prestação de serviços e sobre os procedimentos cartorários que
deverão ser adotados pela Secretaria da Vara Federal Única de Angra dos Reis.

86

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00010

25/02/2021

Dispõe sobre prorrogação do prazo previsto na Portaria nº JFES-POR-2021/00002, de 05 de Janeiro de
2021

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=136380

Dispõe sobre a autorização concedida aos Oficiais de Justiça a utilizar memorandos, cartas, mensagens
eletrônicas, videochamadas ou telefonemas para cumprimento dos mandados e diligências expedidos pelo
Juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=134209

87

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00031

18/02/2021

88

TRF2

TRF2-PTP-2021/00041

10/02/2021

89

TRF2/SJES

JFES-POR-2021/00006

05/02/2021

90

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00019

04/02/2021

Dispõe sobre alteração de portarias que estabelecem a suspensão do expediente no Tribunal e Seções
vinculadas, no ano de 2021, em razão de feriado estadual e/ou municipal, bem como exclui o plantão que
seria realizado no dia 17 de fevereiro de 2021
Dispõe sobre a suspensão, até 28.02.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=136386

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=134095

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=134071

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=134010

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

Assunto

Link Público

Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial
91

92

93

TRF2

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2-PNC-2021/00001

JFRJ-POR-2021/00009

JFRJ-POR-2020/00363

02/02/2021

22/01/2021

18/01/2021

94

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00003

15/01/2021

95

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2021/00007

13/01/2021

96

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00370

22/12/2020

97

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00078

21/12/2020

98

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00076

21/12/2020

99

TRF2

TRF2-RSP-2020/00058

21/12/2020

100

TRF2

TRF2-RSP-2020/00057

21/12/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133990

Dispõe sobre a alteração, por prazo indeterminado, da forma de comparecimento pessoal e comprovação
do cumprimento das condições e penas alternativas no âmbito das Ações Penais, Medidas Cautelares,
Suspensão Condicional do Processo e Acordo de Não-Persecução Penal, bem como retomada parcial da
pena de prestação de serviços à comunidade.
Dispõe sobre a autorização concedida aos Oficiais de Justiça a utilizar memorandos, cartas, mensagens
eletrônicas, videochamadas ou telefonemas para cumprimento dos mandados expedidos por esta 2ª Vara
Federal de Duque de Caxias.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.

Dispõe sobre a suspensão de dever de comparecimento de acusados e condenados, de cumprimento de
condições e execução de penas de prestação de serviços e sobre os procedimentos cartorários que
deverão ser adotados pela Secretaria da Vara Federal Única de Angra dos Reis.
Prorroga o prazo previsto na Portaria nº JFRJ-POR-2020/00161, de 26 de junho de 2020, que "Dispõe sobre
a prorrogação da suspensão do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo de não
persecução penal de processos, sob a fiscalização da 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ".

Dispõe sobre a distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo,
para fins de distribuição e cumprimento de mandados, que serão cumpridos durante o período de
pandemia de COVID-19 preferencialmente por meio eletrônico.
Dispõe sobre alteração no Protocolo de Biossegurança e no Plano de Retomada das atividades presenciais
da Seção Judiciária do Espírito Santo

Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região.
Prorroga os efeitos das Resoluções que tratam de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133915

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133858

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133825

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133795

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133713

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133777

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133775

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133684
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133683

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

101

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00042

21/12/2020

102

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00071

16/12/2020

103

TRF2

TRF2-PNC-2020/00011

14/12/2020

104

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00356

10/12/2020

105

TRF2

TRF2-RSP-2020/00054

07/12/2020

106

TRF2

TRF2-RSP-2020/00053

01/12/2020

107

TRF2

TRF2-PNC-2020/00010

01/12/2020

108

TRF2

TRF2-RSP-2020/00051

26/11/2020

109

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00341

26/11/2020

110

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00064

24/11/2020

111

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00321

13/11/2020

Assunto
Dispõe sobre normas que regulamentam o funcionamento das Centrais de Mandados e a distribuição das
ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem as medidas de
contenção à pandemia por coronavírus (COVID-19), para fins de distribuição de expedientes e
cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico.

Dispõe sobre a suspensão, até 31.01.2021, do cumprimento obrigatório de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.
Dispõe sobre a prestação de serviço extraordinário durante o período de recesso forense 2020/2021, no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Altera a redação da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00037, de 12 de agosto de 2020.
Dispõe sobre o Mutirão de Conciliação nos processos de Execução Fiscal.
Suspende os efeitos da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00045, de 14 de outubro de 2020, e dá outras
providências.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133685

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133644
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133623

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133557

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133529
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133474
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133473

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133417

Dispõe sobre a retomada do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo de não
persecução penal de processos sob a fiscalização da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo

Dispõe sobre a suspensão dos efeitos da Portaria nº JFES-POR-2020/00051, de 15 de outubro de 2020, e
dá outras providências.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133418

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133415

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133258

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

112

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00334

12/11/2020

113

TRF2

TRF2-RSP-2020/00050

06/11/2020

114

TRF2

TRF2-PTC-2020/00439

22/10/2020

115

TRF2

TRF2-RSP-2020/00045

20/10/2020

116

TRF2

TRF2-PNC-2020/00008

16/10/2020

117

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00306

16/10/2020

Assunto
Dispõe sobre a designação de perícias judiciais médicas em processos de LOAS do Juizado Especial Federal
no curso da pandemia da COVID-19
Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico.

Link Público
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133251
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=133214

Dispõe sobre a complementação às correições virtuais realizadas na vigência da Portaria nº TRF2-PTC2020/00178, de 24 de abril de 2020
Dispõe sobre a autorização para o exercício de atividade laboral de forma presencial, de caráter
facultativo, nas dependências do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e das Seções Judiciárias dos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, em razão da pandemia de COVID-19, declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), e dá outras providências.
Dispõe sobre a realização do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial
Dispõe sobre o retorno gradual, a partir de 16/11/2020, do cumprimento de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos, sob o acompanhamento e a fiscalização da
1ª Vara Federal e JEF Adjunto Criminal de Resende.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=132061

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=132035

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=131985

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=131988

Dispõe sobre a autorização para o exercício de atividade laboral de forma presencial, de caráter
facultativo, nas dependências da Seção Judiciária do Espírito Santo, em razão da pandemia de COVID-19,
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
118

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00051

16/10/2020

119

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00048

16/10/2020

120

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00049

09/10/2020

121

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00290

09/10/2020

122

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00035

07/10/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=132023

Dispõe sobre a suspensão, por mais 31 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de
prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Dispõe sobre autorização para restabelecimento gradual das atividades presenciais, nos termos da Portaria
nº JFES-POR-2020/00041, nas Subseções Judiciárias do Espírito Santo.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.

Dispõe sobre o restabelecimento das atividades presenciais nas Subseções Judiciárias de São João de
Meriti, Itaperuna e Petrópolis

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=131990

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=131936

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130897

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130871

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

Assunto

Link Público

Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico.

123

TRF2

TRF2-RSP-2020/00043

05/10/2020

124

TRF2

TRF2-PTE-2020/00026

02/10/2020

125

TRF2

TRF2-PTC-2020/00416

02/10/2020

126

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00284

02/10/2020

127

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00282

02/10/2020

128

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00034

01/10/2020

129

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00033

24/09/2020

130

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00032

23/09/2020

131

TRF2

TRF2-RSP-2020/00042

15/09/2020

132

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00254

15/09/2020

133

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00044

14/09/2020

134

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00031

10/09/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130838

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Curso "Erro Judiciário: Aspectos Cíveis e Penais e o Contexto da
Covid-19", promovido pela EMARF.

Dispõe sobre as correições ordinárias na Justiça Federal da Segunda Região a partir de 13 de outubro de
2020
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão, até 15/10/2020, do cumprimento de penas e medidas
alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de
suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos, sob o acompanhamento e a
fiscalização da 1ª Vara Federal e JEF Adjunto Criminal de Resende, observadas as disposições das Portarias
Dispõe sobre a designação de perícias judiciais médicas em processos do Juizado Especial Federal no curso
da pandemia da COVID-19
Dispões sobre o restabelecimento das atividades presenciais nas Subseções Judiciárias de Macaé, Campos
dos Goytacazes, Magé, São Pedro da Aldeia e Nova Friburgo
Dispões sobre o restabelecimento das atividades presenciais nas Subseções Judiciárias de Teresópolis,
Resende, Três Rios, Barra do Piraí, Volta Redonda e Angra dos Reis
Dispões sobre o restabelecimento das atividades presenciais nas Subseções Judiciárias de Niterói, Itaboraí,
São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130826

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130817

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130816

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130815
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130772
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130694

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130684

Disciplina o regramento para requisição de presos à SEAP, para participação de audiência em meio virtual,
pelas Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro conforme sugestões fornecidas pelo
órgão.
Dispõe sobre o restabelecimento gradual da distribuição das ordens judiciais no âmbito da Subseção
Judiciária de Teresópolis
Dispõe sobre a suspensão, por mais 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de
prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória.

Altera a redação do artigo 7º e seus parágrafos, da Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00024.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130600
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130609

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130595

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130557

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

135

TRF2

TRF2-PNC-2020/00007

09/09/2020

136

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00248

08/09/2020

Assunto

Link Público

Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos
sobaaprorrogação
fiscalização da
Vara
Federal
São João
de Meriti
Dispõe sobre
do 03ª
prazo
previsto
nade
Portaria
nº JFES-POR-2020/00011,
de 27 de março de

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130540

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130510

2020
137

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00030

04/09/2020

138

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00022

04/09/2020

139

TRF2

TRF2-RSP-2020/00039

03/09/2020

140

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00247

02/09/2020

141

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00243

02/09/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130534

Dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto na Portaria nº JFES-POR-2020/00011, de 27 de março de
2020
Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão, até 30/09/2020, do cumprimento de penas e medidas
alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de
suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos, sob o acompanhamento e a
fiscalização da 1ª Vara Federal e JEF Adjunto Criminal de Resende, observadas as disposições das Portarias
anteriores
deste
juízo (JFRJ-PSG-2020/00019,
JFRJ-POR-2020/00154,
e JFRJ-PORDispõe
sobre
Desarquivamento
de processo físico
perante a 27a VaraJFRJ-POR-2020/00166
Federal do Rio de Janeiro

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130533
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130488
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130469

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130468

Dispõe sobre Utilização de Sistema Infojud para conferência de Endereços
142

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00232

02/09/2020

143

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00029

02/09/2020

144

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00026

31/08/2020

145

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00042

31/08/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130466

Dispõe sobre o restabelecimento gradual da distribuição das ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária
do Rio de Janeiro, considerando o disposto na Resolução nº TRF2-RSP-2020/00037 e na Portaria nº JFRJPGD-2020/00024, para fins de distribuição de expedientes e cumprimento, preferencialmente por meio
eletrônico.
Dispõe sobre a relativização da análise dos casos de fruição de férias, referentes aos períodos aquisitivos
vencidos, após o prazo máximo previsto na Resolução nº CF-RES-2012/00221, de 19 de dezembro de 2012,
do Conselho da Justiça Federal
Dispõe sobre a distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo,
para fins de distribuição e cumprimento de mandados, que serão cumpridos durante o príodo
preferencialmente por meio eletrônico.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130458

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130437

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130441

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

Assunto

Link Público

Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das demandas Processuais de Auxílio Emergencial
na Seção Judiciária do Espírito Santo
146

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00039

31/08/2020

147

TRF2/SJRJ

JFRJ-RTO-2020/00005

28/08/2020

148

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00041

26/08/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130439

Dispõe sobre a virtualização de correspondências físicas recebidas na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130431
Dispõe sobre o restabelecimento gradual das atividades presenciais na Seção Judiciária do Espírito Santo.

149

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00040

26/08/2020

150

TRF2

TRF2-PNC-2020/00006

25/08/2020

151

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00025

21/08/2020

152

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00024

20/08/2020

153

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00221

20/08/2020

154

155

TRF2/SJRJ

TRF2

JFRJ-POR-2020/00230

TRF2-RSP-2020/00037

20/08/2020

19/08/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130422
Dispõe sobre a prorrogação, por prazo indeterminado, do cumprimento de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da Vara Federal Federal
de São Mateus, instituída pela Portaria nº JFES-POR-2020/00033, de 15.07.2020.

Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial
Dispõe sobre a retificação da Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00024 , de 1º de junho de 2020.
Regulamenta o disposto na Resolução nº TRF2-RSP-2020/00037, que dispõe sobre o restabelecimento
gradual das atividades presenciais nos fóruns da capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Dispõe sobre Suspensão de Processos no curso da Pandemia da CoVid-19
Dispõe sobre as regras para destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação
pecuniária, transação penal, dos acordos de não persecução penal e suspensão condicional do processo
nas ações criminais, tendo em vista o disposto no artigo 9º da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00034, do E. TRF 2ª Região.

Dispõe sobre o restabelecimento gradual das atividades presenciais do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região e das Seções Judiciárias dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, em razão da pandemia de
COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e dá outras providências.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130421

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130446
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130342
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130332

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130336

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130333

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130316

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

156

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00217

13/08/2020

157

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00036

12/08/2020

158

TRF2

TRF2-PNC-2020/00005

10/08/2020

159

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00216

10/08/2020

160

TRF2

TRF2-PTE-2020/00021

07/08/2020

161

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00218

06/08/2020

162

163

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00213

JFRJ-PGD-2020/00023

06/08/2020

05/08/2020

Assunto
Prorroga o prazo previsto nas Portarias nº JFRJ-PSG-2020/00013, JFRJ-POR-2020/00097 e JFRJ-POR2020/00181, que dispõem "sobre a suspensão até 31 de julho de 2020, a contar de 30 de março de 2020,
do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a
condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo de não persecução penal", em relação
aos processos de competência do Juízo Substituto da 01ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da distribuição ordinária de ordens judiciais (mandados e
ofícios) até o dia 31 de agosto de 2020.
Dispõe sobre a prorrogação do Mutirão de Conciliação das Reclamações Pré-Processuais de Auxílio
Emergencial
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti

Dispõe sobre a realização do webinário "Vacinas para COVID-19 - Acesso, Regulação e Concorrência",
promovido pela EMARF em parceria com a ENFAM.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão de prazos estabelecida nas PORTARIAS Nº JFRJ-PSG-2020/00012,
Nº JFRJ-POR-2020/00103, Nº JFRJ-POR-2020/00125, Nº JFRJ-POR-2020/00127 e Nº JFRJ-POR-2020/00175

Dispõe sobre a retomada das penas e medidas alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária
e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo de não persecução penal, cujo
cumprimento foi suspenso por força da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2020/00013, prorrogada pelas portarias
JFRJ-POR-2020/00097 e JFRJ-POR-2020/00181, em relação aos processos de competência do Juiz Titular,
de acordo com as normas e parâmetros que seguem

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro até o dia 31 de agosto de 2020, observadas as disposições das Portarias nº JFRJPGD-2020/00008, nº JFRJ-PGD-2020/00010, nº JFRJ-PGD-2020/00011, nº JFRJ-PGD-2020/00016, nº JFRJPGD-2020/00019 e nº JFRJ-PGD-2020/00021, para fins de distribuição e cumprimento de mandados de
natureza urgentíssima, que serão cumpridos durante o período preferencialmente por meio eletrônico.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130246

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130259
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130214

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130210

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130195

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130182

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130181

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130139
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Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

164

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00034

04/08/2020

165

TRF2

TRF2-RSP-2020/00036

03/08/2020

166

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00210

03/08/2020

167

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00209

03/08/2020

168

TRF2

TRF2-PTP-2020/00268

31/07/2020

169

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00200

30/07/2020

170

TRF2

TRF2-RSP-2020/00034

29/07/2020

171

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00197

23/07/2020

172

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00033

16/07/2020

Assunto
Dispõe sobre a suspensão, por mais 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de
prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Vitória

Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico.
Dispõe sobre Revogação das Portarias JFRJ-POR-2020/00174 e JFRJ-POR-2020/00197.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão, até 31/08/2020, do cumprimento de penas e medidas
alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de
suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos, sob o acompanhamento e a
fiscalização da 1ª Vara Federal e JEF Adjunto Criminal de Resende, observadas as disposições das Portarias
anteriores deste juízo (JFRJ-PSG-2020/00019, JFRJ-POR-2020/00154 e JFRJ-POR-2020/00166).
Designa profissionais de saúde para prestar assessoria técnica ao Comitê de Acompanhamento do
Trabalho Remoto e Implementação de Medidas de Retorno Gradual ao Trabalho Presencial.

Dispõe sobre a retomada obrigatória do cumprimento das penas restritivas de direitos suspensas por força
da PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2020/00008, DE 17 DE MARÇO DE 2020, de acordo com as normas e parâmetros
que seguem
Dispõe sobre a destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária,
transação penal, dos acordos de não persecução penal e suspensão condicional do processo nas ações
criminais, tendo em vista o disposto no artigo 9º da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça.

Dispõe sobre A suspensão dos processos que tenham expedientes e perícias pendentes de cumprimento e
delega prática de atos ordinatórios ao Diretor e Servidores designados por este
Dispõe sobre a suspensão, até 15.08.2020, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação
de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de
acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da Vara Federal Federal de São Mateus

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130184

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130090
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130089

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130088

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130102

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130057

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130046

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129978

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129887

Dispõe sobre a realização de Mutirão de Conciliação das demandas que versam sobre Auxílio Emergencial
173

TRF2

TRF2-PNC-2020/00004

16/07/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129833

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

Assunto

174

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00190

15/07/2020

Dispõe sobre a adoção de medidas de cautela mínimas a serem adotadas quando do pedido de
informações sobre processos requisitadas via e-mail à este Juízo 2ª Vara Federal Criminal de Volta
Redonda.

175

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00031

10/07/2020

Dispõe sobre a suspensão temporária de comparecimento periódico de investigados, réus e condenados
aos quais haja sido imposta obrigação neste sentido e do cumprimento da prestação de serviços
alternativa à prisão.

Link Público
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129813

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129781

Altera o §1º e acrescenta o §1º-A ao art. 2º da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00016.
176

TRF2

TRF2-RSP-2020/00029

07/07/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129693

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão de prazos estabelecida nas PORTARIAS Nº JFRJ-PSG-2020/00012,
Nº JFRJ-POR-2020/00103, Nº JFRJ-POR-2020/00125 e Nº JFRJ-POR-2020/00127
177

178

TRF2/SJRJ

TRF2

JFRJ-POR-2020/00175

TRF2-PTE-2020/00020

07/07/2020

06/07/2020

179

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00184

06/07/2020

180

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00181

06/07/2020

181

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00174

03/07/2020

182

TRF2

TRF2-RSP-2020/00028

02/07/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129694

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Curso "Vacinas para COVID-19: Análise e soluções à luz do direito da
propriedade intelectual", promovido pela EMARF.

Dispõe sobre a prorrogação, por mais 90 dias, da suspensão do cumprimento de penas e medidas
alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de
suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos, sob a fiscalização dada Vara
Federal de Teresópolis.
Prorroga o prazo previsto nas Portarias nº JFRJ-PSG-2020/00013 e JFRJ-POR-2020/00097, que dispõem
"sobre a suspensão até 30 de junho de 2020, a contar de 30 de março de 2020, do cumprimento de penas
e medidas alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e
beneficiários de suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a
fiscalização da 01ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia".
Dispõe sobre a suspensão, pelo prazo de 60 dias, a expedição de expedientes de reintegração/imissão na
posse, e diligenciar junta à Seção de Mandados para que suspenda, por ora, as diligências que tenham
sido distribuídas e dá outras providências
Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129678

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129677

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=130183

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129667

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129649

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

183

184

185

186

187

188

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJES

TRF2/SJRJ

Norma

JFRJ-PGD-2020/00021

JFRJ-POR-2020/00169

JFRJ-POR-2020/00172

JFRJ-POR-2020/00173

JFES-POR-2020/00027

JFRJ-POR-2020/00166

Data da
publicação

02/07/2020

02/07/2020

02/07/2020

02/07/2020

02/07/2020

01/07/2020

189

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00161

30/06/2020

190

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00157

29/06/2020

191

TRF2

TRF2-PTP-2020/00218

26/06/2020

Assunto
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro até o dia 31 de julho de 2020, observadas as disposições das Portarias nº JFRJPGD-2020/00008, nº JFRJ-PGD-2020/00010, nº JFRJ-PGD-2020/00011, nº JFRJ-PGD-2020/00016 e nº JFRJPGD-2020/00019, para fins de distribuição e cumprimento de mandados de natureza urgentíssima, que
serão cumpridos durante o período preferencialmente por meio eletrônico.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.

Dispõe sobre a prorrogação dos efeitos da PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00111, de 18 de maio de 2020, no
sentido de manter suspensas as medidas cautelares de comparecimento periódico e pessoal fixadas em
processos de competência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Dispõe sobre a prorrogação, por mais 90 dias, da suspensão do cumprimento de penas e medidas
alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de
suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos, sob a fiscalização da 1ª Vara
Federal de Nova Friburgo/RJ
Dispõe sobre a suspensão, até 31.07.2020, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação
de seviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de
acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2. Vara Federal Criminal de Vitória

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão, até 31/07/2020, do cumprimento de penas e medidas
alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de
suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos, sob o acompanhamento e a
fiscalização da 1ª Vara Federal de Resende, observadas as disposições da PORTARIA JFRJ-PSG-2020/00019
e da PORTARIA JFRJ-POR-2020/00154.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação
de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de
acordo de não persecução penal de processos, sob a fiscalização da 2ª Vara Federal de São Gonçalo/RJ.
Dispõe sobre a suspensão, até 19 de dezembro de 2020, do cumprimento de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal
Criminal de Volta Redonda.
Institui o Comitê de Acompanhamento do Trabalho Remoto e Implementação de Medidas de Retorno
Gradual ao Trabalho Presencial, no âmbito da Justiça Federal da 2ª Região.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129655

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129656

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129658

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129659

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129654

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129640

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129619

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129603

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129598
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192

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00075

26/06/2020

193

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00085

26/06/2020

194

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00156

26/06/2020

195

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00061

25/06/2020

196

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00015

24/06/2020

Assunto
Dispõe sobre a suspensão, até 30 de abril de 2020, do cumprimento de penas e medidas alternativas de
prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão
condicional e transação penal de processos sob a fiscalização da 01ª Vara Federal de Petrópolis.
Torna SEM EFEITO a Portaria nº JFRJ-POR-2020/00075, de 27/03/2020, que dispõe sobre a suspensão, até
30 de abril de 2020, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços, prestação
pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de processos
sob a fiscalização da 01ª Vara Federal de Petrópolis.
Dispõe sobre a alteração, por prazo indeterminado, da forma de comparecimento pessoal e de
comprovação de cumprimento de penas alternativas perante a Vara Federal de Três Rios.
Dispõe sobre o regime de trabalho remoto no âmbito da 5ª Vara Federal de Niterói.
Dispõe sobre a suspensão, por 90 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos, sob a fiscalização da 1ª. Vara Federal de Nova Friburgo

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129586

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129587

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129588
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129574
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129559

Dispõe sobre a suspensão, a partir de 28 de maio de 2020, do prazo de validade do Concurso Público
promovido por este Tribunal para os diversos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário
197

198

TRF2

TRF2

TRF2-ATP-2020/00192

TRF2-ATP-2020/00193

22/06/2020

22/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129523

Dispõe sobre a suspensão, a partir de 28 de maio de 2020, do prazo de validade do XVII Concurso Público
para Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto da 2ª Região, promovido por este Tribunal,
homologado pelo Ato nº TRF2-ATP-2019/00483, de 7 de novembro de 2019.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129524

Dispõe sobre a validação do tempo de serviço voluntário convocado pela Secretaria de Estado de Saúde
como efetivo cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços à comunidade.
199

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00011

19/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129478

Dispõe sobre a alteração, por prazo indeterminado, da forma de comparecimento pessoal e comprovação
de cumprimento de penas alternativas perante a 9ª. Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
200

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00020

19/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129480

Dispõe sobre a lotação provisória de servidores enquanto durarem os efeitos da Resolução nº TRF2-RSP2020/00017.
201

TRF2

TRF2-PTP-2020/00215

19/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129493

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

202

203

204

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

Norma

JFRJ-POR-2020/00064

JFRJ-POR-2020/00080

JFRJ-POR-2020/00090

Data da
publicação

18/06/2020

18/06/2020

18/06/2020

Assunto
Dispõe sobre a suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 02ª Vara Federal de São Gonçalo.

Prorroga o prazo previsto na Portaria nº JFRJ-POR-2020/00064, de 18 de março de 2020, que "Dispõe
sobre a suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não coropersecução penal de processos sob a fiscalização da 02ª Vara Federal de São Gonçalo".
Prorroga o prazo previsto na Portaria nº JFRJ-POR-2020/00064, de 18 de março de 2020, que "Dispõe
sobre a suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 02ª Vara Federal de São Gonçalo".

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129441

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129439

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129449

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão de prazo estabelecida na PORTARIA JFRJ-PSG-2020/00019.
205

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00154

18/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129447

Revoga a Resolução nº TRF2-RSP-2020/00014, de 01 de abril de 2020.
206

TRF2

TRF2-RSP-2020/00021

18/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=127994

Prorroga a suspensão dos prazos dos processos que tramitam em meio físico.
207

TRF2

TRF2-RSP-2020/00022

18/06/2020

208

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00057

17/06/2020

209

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00086

17/06/2020

210

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00111

17/06/2020

211

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00019

17/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128033

Dispõe sobre suspensão de atendimento presencial.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão de prazos estabelecida na PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2020/00008,
DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a prorrogação dos efeitos da PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00082, de 7 de abril de 2020, no
sentido de manter suspensas as medidas cautelares de comparecimento periódico e pessoal fixadas em
processos de competência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro até o dia 30 de junho de 2020, observadas as disposições das Portarias nº JFRJPGD-2020/00008, nº JFRJ-PGD-2020/00010, JFRJ-PGD-2020/00011 e nº JFRJ-PGD-2020/00016, para fins de
distribuição e cumprimento de mandados de natureza urgentíssima, que serão cumpridos durante o
período preferencialmente por meio eletrônico.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129430
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129431

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129432

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129429
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Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

212

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00008

17/06/2020

213

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00026

16/06/2020

214

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00027

16/06/2020

215

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00063

16/06/2020

216

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00079

16/06/2020

217

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00094

16/06/2020

218

TRF2

TRF2-PTP-2020/00198

12/06/2020

219

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00134

12/06/2020

220

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00119

08/06/2020

Assunto

Link Público

Dispõe sobre suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 9ª. Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129433

Dispõe sobre a constituição do Comitê Gestor do Plano de Retomada das Atividades Presenciais na SJRJ.
Dispõe sobre a designação de servidores para exercerem as funções de gerentes do projeto de elaboração
do "PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PÓS-PANDEMIA DA COVID19 NA SJRJ"
Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19),
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da 28ª
Vara Federal.
Dispõe sobre a suspensão, até 30 de abril de 2020, da obrigatoriedade de cumprimento de penas e
medidas alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários
de suspensão condicional e transação penal de processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São
João de Meriti.
Dispõe sobre a suspensão de dever de comparecimento de acusados e condenados, de cumprimento de
condições e execução de penas de prestação de serviços e sobre os procedimentos cartorários que
deverão ser adotados pela Secretaria da Vara Federal Única de Angra dos Reis.
Dispõe sobre o cumprimento da carga horária de cursos obrigatórios relacionada aos requisitos para
recebimento da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), promoção funcional, avaliação de estágio
probatório e exercício de cargo ou função de natureza gerencial
Dispõe sobre a retomada do cumprimento das penas restritivas de direitos suspensas por força da
PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2020/00008, DE 17 DE MARÇO DE 2020, de acordo com as normas e parâmetros
que seguem
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129436
http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129437

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129416

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129407

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129415

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129387

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129373

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129323

Dispõe sobre a retificação da Portaria nº JFRJ-POR-2020/00125, de 1º de junho de 2020.
221

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00127

05/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129294

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

222

TRF2/SJES

Norma

JFES-PSG-2020/00003

Data da
publicação

04/06/2020

Assunto
Dispõe sobre a suspensão, até 30.06.2020, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação
de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de
acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129278

Dispõe sobre a utilização do módulo Fórum de Conciliação Virtual no processo eletrônico no âmbito da
Justiça Federal da 2ª Região.
223

TRF2

TRF2-RES-2020/00002

04/06/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129274

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão de prazos estabelecida nas PORTARIAS Nº JFRJ-PSG-2020/00012
e Nº JFRJ-PSG-2020/00103
224

225

226

TRF2/SJRJ

TRF2

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00125

JFES-POR-2020/00024

JFRJ-PGD-2020/00016

03/06/2020

03/06/2020

02/06/2020

227

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00097

22/05/2020

228

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00108

20/05/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129255

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção
Judiciária do Espírito Santo até o dia 14 de junho de 2020, observadas as disposições das Portarias nº JFESPOR-2020/00007, para fins de distribuição e cumprimento de mandados de natureza urgentíssima, que
serão cumpridos durante o período preferencialmente por meio eletrônico.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro até o dia 14 de junho de 2020, observadas as disposições das Portarias nº JFRJPGD-2020/00008, nº JFRJ-PGD-2020/00010 e nº JFRJ-PGD-2020/00011 para fins de distribuição e
cumprimento de mandados de natureza urgentíssima, que serão cumpridos durante o período
preferencialmente por meio eletrônico.
Prorroga o prazo previsto na Portaria nº JFRJ-PSG-2020/00013, de 25 de março de 2020, que "Dispõe sobre
a suspensão até 30 de abril de 2020, a contar de 30 de março de 2020, do cumprimento de penas e
medidas alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários
de suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 01ª Vara
Federal de São Pedro da Aldeia"
Dispõe sobre a suspensão, por 60 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços e comparecimento pessoal a condenados e beneficiários de suspensão condicional, de acordo de
não persecução penal, de medida cautelar ou de liberdade provisória nos processos sob a fiscalização da
Vara Federal de Itaperuna/RJ

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129286

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129224

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129093

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129061

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

229

TRF2/SJRJ

JFRJ-PGD-2020/00011

15/05/2020

230

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00103

15/05/2020

Assunto
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão da distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro até o dia 31 de maio de 2020, observadas as disposições das Portarias nº JFRJPGD-2020/00008 e nº JFRJ-PGD-2020/00010 para fins de distribuição e cumprimento de mandados de
natureza urgentíssima, que serão cumpridos durante o período preferencialmente por meio eletrônico.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129006

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão de prazos estabelecida na PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2020/00012

231

232

TRF2/SJRJ

TRF2/SJES

JFRJ-POR-2020/00105

JFES-POR-2020/00016

15/05/2020

14/05/2020

233

TRF2

TRF2-RSP-2020/00017

13/05/2020

234

TRF2/SJRJ

JFRJ-EDT-2020/00112

11/05/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129009
Dispõe sobre a suspensão de dever de comparecimento de acusados e condenados, de cumprimento de
condições e execução de penas de prestação de serviços e sobre os procedimentos cartorários que
deverão ser adotados pela Secretaria da Vara Federal Única de Angra dos Reis.

Dispõe sobre a prorrogação, por prazo indeterminado, da suspensão do cumprimento de penas e medidas
alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de
suspensão condicional e de acordo de não persecução penal em processos sob a fiscalização da Vara
Federal de Linhares, instituída pela Portaria nº JFES-POR-2020/00010, de 18.03.2020.
Prorroga os efeitos da TRF2-RSP-2012/00012, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da Justiça Federal da 2ª Região, e dá outras providências.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129008

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=129024

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128948

Edital de aditamento ao edital nº JFRJ-EDT-2020/00093

235

236

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00095

JFRJ-EDT-2020/00113

11/05/2020

11/05/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128912
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Portaria JFRJ-POR-2020/00079, que estabelece a
suspensão da obrigatoriedade de cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e transação penal de
processos sob a fiscalização da 03ª Vara Federal de São João de Meriti.

Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128914

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128915

Dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras faciais dentro das instalações da Seção Judiciária do Espírito
Santo e Subseções.
237

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00018

08/05/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128936

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

238

239

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

Norma

JFRJ-PGD-2020/00010

JFRJ-EDT-2020/00109

Data da
publicação

06/05/2020

04/05/2020

Assunto
Dispõe sobre a suspensão da distribuição ordinária de ordens judiciais no âmbito da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro até o dia 15 de maio de 2020, observadas as disposições da Portaria JFRJ-PGD-2020/00008
para fins de distribuição e cumprimento de mandados de natureza urgentíssima, que serão cumpridos
durante o período preferencialmente por meio eletrônico.
Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128867

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128847

Dispõe sobre a Suspensão de Processos no curso da Pandemia da CoVid-19
240

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00093

30/04/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128816

Dispõe sobre a realização de sessões de julgamento com o uso de ferramentas de videoconferência, no
âmbito do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e dá outras providências.
241

242

243

244

245

TRF2

TRF2/SJES

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2-RSP-2020/00016

JFES-PSG-2020/00002

JFRJ-EDT-2020/00099

JFRJ-EDT-2020/00100

JFRJ-EDT-2020/00095

27/04/2020

27/04/2020

22/04/2020

20/04/2020

17/04/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128761

Dispõe sobre a suspensão, até 31.05.2020, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação
de serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de
acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória
Seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos ou insumos
de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena de prestação
pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não persecução penal.

Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal
Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128770

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128724

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128713

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128693

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

Assunto

Link Público

Seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos ou insumos
de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena de prestação
pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não persecução penal

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128687

246

TRF2/SJRJ

JFRJ-EDT-2020/00096

16/04/2020

247

TRF2/SJRJ

JFRJ-EDT-2020/00086

16/04/2020

Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, com recursos oriundos das penas de
prestação pecuniária, das transações penais, das suspensões condicionais do processo e dos acordos de
não persecução penal

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128684

16/04/2020

Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128685

248

TRF2/SJRJ

JFRJ-EDT-2020/00090

249

TRF2/SJRJ

JFRJ-EDT-2020/00091

16/04/2020

250

TRF2/SJRJ

JFRJ-EDT-2020/00093

15/04/2020

251

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00018

15/04/2020

252

TRF2/SJRJ

JFRJ-EDT-2020/00087

15/04/2020

Edital para seleção de propostas de entidades e órgãos públicos que visem a aquisição de materiais,
equipamentos ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos
oriundos de pena de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou
acordos de não persecução penal.
Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal.
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a ondenados e beneficiários de suspensão
condicional e de acordo de não persecução penal de processos sob a fiscalização da Vara Federal de
Teresópolis.
Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128686

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128669

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128670

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128668

Dispõe sobre a suspensão das medidas cautelares de comparecimento periódico e pessoal fixadas em
processos de competência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
253

254

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00082

JFRJ-EDT-2020/00081

14/04/2020

07/04/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128660

Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128643

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

255

256

257

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

Norma

JFRJ-EDT-2020/00082

JFRJ-EDT-2020/00085

JFRJ-EDT-2020/00083

Data da
publicação

07/04/2020

07/04/2020

Assunto
Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal.
Alterou o edital JFRJ-EDT-2020/00080 que para seleção de propostas de entidades públicas que visem à
aquisição de materiais, equipamentos ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19,
custeadas com recursos oriundos de pena de prestação pecuniária, transação penal, suspensão
condicional do processo ou acordos de não persecução penal.

Link Público

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128647

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128645

07/04/2020

Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128644

Dispõe sobre a destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária,
transação penal, dos acordos de não persecução penal e suspensão condicional do processo nas ações
criminais, tendo em vista o disposto no artigo 9º da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128627

258

TRF2

TRF2-RSP-2020/00014

06/04/2020

259

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00019

06/04/2020

260

TRF2/SJRJ

JFRJ-EDT-2020/00080

06/04/2020

261

TRF2

TRF2-ODS-2020/00003

03/04/2020

262

TRF2/SJRJ

JFRJ-POR-2020/00076

02/04/2020

263

TRF2/SJRJ

JFRJ-PSG-2020/00013

02/04/2020

Dispõe sobre a suspensão dos cumprimentos de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo de não
persecução penal de processos sob a fiscalização da 1ª. Vara Federal e JEF Adjunto Criminal de Resende.
Edital para seleção de propostas de entidades públicas que visem à aquisição de materiais, equipamentos
ou insumos de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena
de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não
persecução penal.
Disciplina a organização dos serviços da Seção de Controle de Mandados e Diligências - SECOMD e dos
Oficiais de Justiça Avaliadores a ela vinculados durante o período de plantão extraordinário estabelecido
pelos atos normativos deste Tribunal com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus - Covid19.
Dispõe sobre suspensão de dever de comparecimento de acusados e condenados, de cumprimento de
condições e execução de penas de prestação de serviços e sobre os procedimentos cartorários que
deverão ser adotados pela Secretaria da Vara Federal Única de Angra dos Reis
Dispõe sobre a suspensão do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços,
prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo de não
persecução penal de processos sob a fiscalização da 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia/RJ.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128624

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128623

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128625

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128615

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128616

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

Norma

Data da
publicação

264

TRF2

TRF2-RSP-2020/00012

30/03/2020

265

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00011

30/03/2020

266

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00012

30/03/2020

Assunto

Link Público

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19),
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da Justiça
Federal da 2ª Região.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128591

Dispõe sobre a suspensão temporária de comparecimento periódico de investigados, réus e condenados
aos quais haja sido imposta obrigação neste sentido.
Dispõe sobre a suspensão temporária de comparecimento periódico de investigados, réus e condenados
aos quais haja sido imposta obrigação neste sentido e do cumprimento da prestação de serviços
alternativa à prisão.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128635

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128636

Dispõe sobre Procedimentos cartorários que deverão ser adotados pela Secretaria da 5ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro.
267

268

269

270

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2

JFRJ-POR-2020/00074

JFRJ-POR-2020/00073

JFRJ-POR-2020/00068

TRF2-POR-2020/00010

30/03/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128601

30/03/2020

Portaria suspendendo, por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação da Recomendação nº 62 do
CNJ (17.03.2020), o comparecimento pessoal, obrigatório e periódico de todos os indiciados/acusados que
se encontrem em liberdade provisória, mediante termo de compromisso, na 1ª Vara Federal Criminal do
Rio de Janeiro.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128600

27/03/2020

Dispõe sobre a suspensão, nos moldes adotados pela Nona Vara Criminal Federal da Capital, por 90 dias,
do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de serviços, prestação pecuniária e multa a
condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo de não persecução penal de processos
sob a fiscalização da Vara Federal de Três Rios.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128588

26/03/2020

Determina que no regime de Plantão Extraordinário 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.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128578

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

271

272

273

274

275

276

277

TRF2/SJRJ

TRF2

TRF2/SJES

TRF2/SJRJ

TRF2/SJRJ

TRF2/SJES

TRF2/SJRJ

Norma

JFRJ-PSG-2020/00012

TRF2-POR-2020/00009

JFES-PSG-2020/00001

JFRJ-POR-2020/00066

JFRJ-PSG-2020/00009

JFES-POR-2020/00010,

JFRJ-PSG-2020/00010

Data da
publicação

26/03/2020

25/03/2020

23/03/2020

23/03/2020

23/03/2020

Assunto

Link Público

Dispõe sobre a suspensão por 30 dias do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal de Niterói.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128579

Determina que no regime de Plantão Extraordinário 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.
Dispõe sobre a suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória.

Dispõe sobre a suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos sob a fiscalização da 2ª Vara Federal Criminal de Volta Redonda.

Dispõe sobre a suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de
processos sob a fiscalização da 2ª. Vara Federal de Campos dos Goytacazes.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128557

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128637

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128536

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128537

20/03/2020

Dispõe sobre a suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal em processos sob a fiscalização da Vara Federal de Linhares.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128634

20/03/2020

Dispõe sobre a suspensão, por 30 dias, do cumprimento de penas e medidas alternativas de prestação de
serviços, prestação pecuniária e multa a condenados e beneficiários de suspensão condicional e de acordo
de não persecução penal de processos sob a fiscalização da Vara Federal de Teresópolis.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128513

Dispõe sobre a suspensão temporária de comparecimento periódico de investigados, réus e condenados
aos quais haja sido imposta obrigação neste sentido.
278

TRF2

TRF2-RSP-2020/00011

19/03/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128489

Atos normativos da Justiça Federal da 2ª Região sobre COVID-19 (2020-2022)

Tribunal/Órgão

279

280

TRF2

TRF2

Norma

TRF2-RSP-2020/00009

TRF2-RSP-2020/00010

Data da
publicação

Assunto

Link Público

18/03/2020

Altera a Resolução nº TRF2-RSP-2020/00008, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da Justiça Federal da 2ª Região.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128477

18/03/2020

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19),
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da Justiça
Federal da 2ª Região.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128478

Dispõe sobre o cumprimento das ordens judiciais no período previsto na Resolução TRF2-RSP-2020/00010
e no de suas eventuais alterações.
281

282

TRF2/SJRJ

TRF2

JFRJ-PGD-2020/00008

TRF2-RSP-2020/00008

18/03/2020

17/03/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128480

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19),
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito da Justiça
Federal da 2ª Região.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128447

Autoriza os Juízes Coordenadores dos CENTROS DE CONCILIAÇÃO DA 2ª REGIÃO a cancelarem as
audiências de conciliação no período de 30 (trinta) dias ou até ulterior deliberação.
283

TRF2

TRF2-PNC-2020/00002

17/03/2020

284

TRF2

TRF2-PVC-2020/00001

17/03/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128445

Estabelece no âmbito da Justiça Federal da Segunda Região, medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) considerando a classificação de pandemia pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128435

Orientações acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo corona vírus (COVID-19).
285

TRF2/SJES

JFES-ODF-2020/00001

17/03/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128630
Dispõe sobre a distribuição de ordens judiciais, no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo.

286

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00007

17/03/2020

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128632

287

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00008

17/03/2020

Dispõe sobre adoção de medidas de controle de acesso aos imóveis, no âmbito da Seção Judiciária do
Espírito Santo.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128633

288

TRF2/SJES

JFES-POR-2020/00006

16/03/2020

Dispõe sobre a suspensão temporária de comparecimento periódico de investigados, réus e condenados
aos quais haja sido imposta obrigação neste sentido.

http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=128631

