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Poder Judiciário do EstadoPoder Judiciário do Estado
do Espírito Santodo Espírito Santo

Tribunal de JustiçaTribunal de Justiça

COMUNICADOCOMUNICADO

A Resolução Nº 322 de 01/06/2020 do CNJ, que estabelece, no âmbito doA Resolução Nº 322 de 01/06/2020 do CNJ, que estabelece, no âmbito do
Poder Judiciário, medidas para retomada dos serviços presenciais,Poder Judiciário, medidas para retomada dos serviços presenciais,

observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novoobservadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo
Coronavírus – Covid-19, se trata de norma vinculante que estabeleceCoronavírus – Covid-19, se trata de norma vinculante que estabelece
procedimentos e medidas obrigatórias para o retorno. Em seu art. 2º,procedimentos e medidas obrigatórias para o retorno. Em seu art. 2º,

§2º, determina que o Presidente do Tribunal, antes de autorizar o§2º, determina que o Presidente do Tribunal, antes de autorizar o
início do retorno gradual do trabalho presencial, deverá consultar einício do retorno gradual do trabalho presencial, deverá consultar e

se amparar em informações técnicas prestadas por órgãos públicos, emse amparar em informações técnicas prestadas por órgãos públicos, em
especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilânciaespecial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como do MinistérioSanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como do Ministério
Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. DaPúblico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. Da

mesma forma, nos termos do Art. 5º, incisos I e III, o Tribunal deverámesma forma, nos termos do Art. 5º, incisos I e III, o Tribunal deverá
fornecer equipamentos de proteção como máscaras e álcool gel parafornecer equipamentos de proteção como máscaras e álcool gel para

todos os servidores, bem como será necessária a medição detodos os servidores, bem como será necessária a medição de
temperaturas dos ingressantes.temperaturas dos ingressantes.

Diante dessas obrigações, somente com a resposta positiva dos órgãosDiante dessas obrigações, somente com a resposta positiva dos órgãos
de saúde e após o término do procedimento de licitação dos materiaisde saúde e após o término do procedimento de licitação dos materiais

de EPI, Álcool Gel e Termômetros, este item inclusive de difícilde EPI, Álcool Gel e Termômetros, este item inclusive de difícil
contratação no atual momento, que o PJES estará autorizado a retomarcontratação no atual momento, que o PJES estará autorizado a retomar

suas atividades presenciais, não havendo discricionariedade nessasuas atividades presenciais, não havendo discricionariedade nessa
questão. Destacamos ainda que praticamente nenhum órgão do Poderquestão. Destacamos ainda que praticamente nenhum órgão do Poder

Judiciário do Brasil retomou as atividades até o momento.Judiciário do Brasil retomou as atividades até o momento.

Vitória, 16 de junho de 2020Vitória, 16 de junho de 2020


