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Orientações jurídicas em face da 
PANDEMIA GLOBAL declarada 
devido ao COVID-19.



PRIMEIROS IMPACTOS JURÍDICOS DA PANDEMIA



Para conhecimento, os órgãos do Poder Judiciário estão atualmente trabalhando em
regime de plantão, atendendo somente casos urgentes à distância. Além da
suspensão dos atendimentos presenciais, foram também suspensas audiências,
sessões de julgamento e os prazos processuais conforme abaixo:

FUNCIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

1 JUSTIÇA ESTADUAL DO RS 
Prazos suspensos até 17/04 com possibilidade de prorrogação

2 JUSTIÇA DO TRABALHO DO RS
Prazos suspensos até 27/03 com possibilidade de prorrogação

3 JUSTIÇA FEDERAL DO RS
Prazos suspensos até 30/04 com possibilidade de prorrogação

4 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Prazos suspensos até 30/04

*O Supremo Tribunal Federal (STF) não suspendeu prazos e está mantendo a realização de sessões de julgamento eletronicamente.



RESTRIÇÕES DETERMINADAS PELO PODER 
PÚBLICO EM FACE DO CORONAVÍRUS

Para atualização e melhor compreensão das recomendações elencadas neste material, separamos de forma setorizada e
resumida as principais restrições e recomendações veiculadas pelos órgãos do Poder Público, tanto do Estado do Rio Grande
do Sul como do Município de Porto Alegre. Para outras localidades, favor consultar nossa equipe de advogados.
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https://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999208767&PREFEITURA+JA+PUBLICOU+OITO+DECRETOS+CONTRA+AVANCO+DO+CORONAVIRUS


Regras de higiene para funcionamento de comércio e serviços em geral autorizados
a funcionar, dentre as quais:

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

1 Higienizar, a cada 3 (três) horas, durante o período de funcionamento e sempre quando  
do  início  das  atividades, as  superfícies  de  toque  (corrimão  de  escadas  rolantes  e  de 
acessos,  maçanetas,  portas,  inclusive  de  elevadores,  trinco  das  portas  de  acesso  de  
pessoas, carrinhos,  etc.),  preferencialmente  com  álcool em gel  70% (setenta  por  cento) 
e/ou  água sanitária, bem como com biguanida polimérica, quartenário de amônio, 
peróxido de hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina;

2 Higienizar, preferencialmente  após  cada  utilização  ou,  no  mínimo,  a  cada  3 (três) horas,  durante  o  período  de  
funcionamento  e  sempre  quando  do  início  das  atividades,  os pisos,  paredes  e  banheiro,  preferencialmente  com  
álcool em gel  70% (setenta  por  cento) e/ou água  sanitária,  bem  como  com  biguanida polimérica,  quartenário de  
amônio,  peróxido  de hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina;

3 Manter à disposição e em locais estratégicos, álcool em gel 70%(setenta por cento), para utilização dos clientes e 
funcionários do local;

4 Manter  locais  de  circulação  e  áreas  comuns  com  os  sistemas  de  ar condicionados limpos (filtros e dutos) e, 
quando possível, manter pelo menos uma janela externa aberta, contribuindo para a renovação de ar.
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https://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999208799&SHOPPINGS+TEM+QUATRO+LOJAS+INTERDITADAS+POR+DESCUMPRIREM+DECRETO
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999208765&ESTABELECIMENTO+E+AUTUADO+POR+VENDER+MASCARAS+A+PRECO+ABUSIVO
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IMPLICAÇÕES FISCAIS EM ATENÇÃO AO COVID-19

▪



IMPLICAÇÕES FISCAIS EM ATENÇÃO AO COVID-19

▪



Entre em contato para mais informações

(51) 3022-3431 contato@mrbadv.com.br (51) 9.9659-4672


