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Resoluçãonº. 313 do CNJ, publicada em 20 de março

Art. 5ºFicam suspensos os prazos processuais
contar da publicação desta Resolução, até
abril de 2020.  

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput
prática de ato processual necessário à preservação

direitos e de natureza urgente, respeitado 
artigo 4º desta Resolução. 

(...) 

Art. 8º Ficam autorizados os tribunais a 
medidas que se tornarem necessárias e 
preservar a saúde dos magistrados, agentespúblicos,
advogados, servidores e jurisdicionados,
justificadas. 

 nº. 315 do CNJ previu: 

Art. 1º Fica prorrogado para o dia 15 de maio
prazo devigência da Resolução no 313, de

 2020, e que poderá ser ampliado oureduzido
 PresidênciadesteConselho, casonecessário.

Art. 3ºOs processos judiciais e administrativo
todos os graus dejurisdição, exceto aqueles
Supremo Tribunal Federal e no âmbito daJustiça
que tramitem em meio eletrônico, terão
processuais retomados, sem qualquer
escalonamento, a partir do dia 4 
2020,sendo vedada a designação de atos presenciais.

Resolução nº 318 do CNJ, de 07/05/2020, 

Art. 1º Ficam prorrogados para o dia 31 de
 prazos devigência das Resoluções no 

março de 2020, e no 314, de 20 de abril
poderão ser ampliados ou reduzidos 
Presidência deste Conselho,caso necessário.
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Justiça Eleitoral, 
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 por sua vez, 

de maio de 2020 
 313, de 19 de 

abril de2020, que 
 por ato da 

necessário. 
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O decreto estadual
determinou a restrição
Marituba, Benevides, Castanhal,
Breves, Vigia e Santo Antônio

 

Por sua vez,
8ªsuspendeu os prazos
nos municípios de Belém,
Isabel do Pará, Santa Bárbara

 

E, por fim, o Governo
lockdown até o dia 24/05/2020.

 

Tem-se, em resumo

 Belém e cidades do

o suspensão

o vigência do

o retomada da

 

 Demais cidades do

o suspensão

o vigência do

 

 A partir do momento
automática do prazo

Art. 2º Em caso de imposição de medidas
restritivas à livrelocomoção de pessoas (lockdown)
parte da autoridade estadual competente
automaticamente suspensos os
processuaisnos feitos que tramitem em meios

físico, pelo tempo que perdurarem as 
âmbito da respectiva unidade federativa.

estadual 729/2020, publicado em 05 de 
restrição de circulação (lockdown) em Belém

Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara
Antônio do Tauá. 

vez, oAto Normativo PRESI/CR n. 10/2020
prazos entre os dias 05 de maio a 17 de maio
Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal,

Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio

Governo do Estado do Pará prorrogou
24/05/2020. 

resumo, para a Justiça do Trabalho: 

do lockdown – Decreto 729/2020: 

suspensão dos prazos em 20/03/2020  

do prazo em 04/05/2020 

da suspensão em 05/05/2020 

do Estado do Pará 

suspensão dos prazos em 20/03/2020 

do prazo a partir de 04/05/2020 

momento em que for decretado o lockdown, há
prazo a partir do ato governamental. 

medidas sanitárias 
(lockdown) por 

competente, ficam 
os prazos 
meioseletrônico 
 restrições, no 
. 

 maio de 2020, 
Belém Ananindeua, 

Bárbara do Pará, 

10/2020 do TRT 
maio de 2020, 

Castanhal, Santa 
Antônio do Tauá. 

prorrogou o período de 

há a suspensão 


