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Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

 

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENTE!!!! 
Ofício SINDJUD PRESI n.º 78/2020 (favor usar esta referência) 

 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, entidade sindical, inscrita no CNPJ sob o n.º 031.815.772/0001-05 e com 

Registro no MTE sob o n.º 46207.003574/2008-80, com sede jurídica e administrativa na Rua 

Neves Armond, n.º 20, Praia do Suá, Vitória, ES, CEP 29.052-280, Telefone (27) 3357 5000, 

neste ato representando por sua Presidente, Maria Clélia da Costa Almeida, vem à 

presença de Vossa Excelência, em virtude da publicação do ato nº 088/2020, requerer a  

 

RECONSIDERAÇÃO 
 

em caráter de urgência, e reiterar requerimentos anteriormente protocolados nos 

seguintes termos:  

 

Foi publicado por esse e. TJES o ato nº 088/20, o qual trouxe normatização para o retorno 

gradual das atividades forenses a partir de 12/08/2020.  

 

Todavia, o ato em referência não pode prosperar, devendo ser reconsiderado nos 

seguintes termos: 

  

QUANTO A PRIMEIRA FASE DO RETORNO – a partir de 12/08/2020 

 

1. Da criação do grupo de trabalho – necessária se faz a criação urgente e preliminar do 

grupo de trabalho nos termos da Resolução 322/2020, a ser composto por magistrados de 

primeiro e segundo graus de jurisdição e por servidores, para que sejam feitas avaliações 

constantes do cenário da Pandemia no Estado, conforme estabelece a resolução do 
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CNJ, e assim possa ser avaliada efetivamente a possibilidade do retorno gradual do 

atendimento presencial, bem como o cumprimento integral da referida Resolução, o que 

não se efetivará até o dia 12/08/2020; 

 

Ressalte-se também que o Estado do Espírito Santo conta com 12 municípios de Risco Alto, 

54 de Risco Moderado e 12 de Risco Baixo, o que demanda providências diferenciadas, 

bem como uma situação ainda crítica no que se refere a possíveis novos contágios;  

 

2. Servidores em grupo de risco – necessária a adequação dos grupos de risco, contido no 

art. 2º do Ato nº 088/2020, aos moldes da orientação contida no Oficio Circular nº 
32/2020/SE/GAB/SE/MS do Ministério da Saúde e da Portaria Conjunta SEDU/SESA nº 01-R 

do ES, de 08 de agosto de 2020, para que passe a constar os seguintes servidores ou 

aqueles cujos familiares que habitam na mesma residência: 

I. idade superior 60 (sessenta) anos; 

II. crianças menores de 5 (cinco) anos; 

III. população indígena aldeada; 

IV. mulheres gestantes ou em puerpério; 

V. pessoas com quadro de obesidade (IMC>40), diabetes, imunossupressão, doenças 

cardiovasculares, doenças pulmonares pré-existentes, doença cerebrovascular, doenças 

hematológicas, câncer, tuberculose, nefropatias, ou que fazem uso de corticoides ou 

imunossupressores; e 

VI. menores de 19 (dezenove) anos com uso prolongado de ácido acetilsalicílico (AAS).   

 

03. Servidores portadores de necessidades especiais ou com familiares – necessária 

também a inclusão no artigo 2.º, do Ato Normativo n.° 88/2020 referente ao grupo de 

risco, dos servidores com deficiência ou que tenham sob seus cuidados e/ou 

dependência econômica, pessoas com deficiência e via de consequência, excluindo-os 

da escala de trabalho, conforme Nota Pública às autoridades para Atenção às Pessoas 

com Deficiência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência emitida 

em 27/03/2020;  

 

04. Servidores com filhos em idade escolar – também necessário a normatização 

enquanto perdurar a suspensão das aulas nas redes pública e particular de ensino 
(decreto nº 4703-r, de 31 de julho de 2020), da priorização do trabalho remoto e/ou 

revezamento em caso de ambos os pais serem servidores do TJES, para aqueles que sejam 

responsáveis por crianças que não possuam idade suficiente para ficar sozinhas em casa, 

ou não tenham a possibilidade de deixa-las em outro ambiente de segurança ou aos 

cuidados de terceiros, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 32/2020/SE/GAB/SE/MS do Ministério 

da Saúde e normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

05. Prazo para cumprimento de mandados - prorrogação do prazo de devolução dos 

mandados que ficaram represados com os oficiais de justiça para 90 dias;  
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06. Trabalhos externos – seja autorizada a duplicação dos prazos para entrega de 

trabalhos externos a serem realizados por psicólogos, assistentes sociais, comissários de 

Justiça da Infância e Juventude, equipes disciplinares e demais servidores que executem 

atividades externas; 

 
07. Procedimentos à distância pelos meios eletrônicos – seja estendido aos Comissários de 

Justiça da Infância e Juventude, equipes disciplinares e demais servidores que executem 

atividades externas a autorização para realização de procedimentos por meio eletrônico;  

 

08. Manutenção e priorização do trabalho remoto – seja emitida circular reforçando os 

arts. 7º e 9º, § 3º da Resolução nº 088/2020, eis que já chegou extraoficialmente ao 

conhecimento desta Entidade Sindical que há Juízes convocando todos os servidores em 

vara com acervo eletrônico, para realização de trabalho presencial; 

 

09. Equipamentos - Fornecimento, aos servidores que permanecerem em trabalho remoto, 

de equipamentos, serviços e condições seguras de conexão necessárias ao exercício da 

função e/ou liberação dos equipamentos existentes nas varas mediante termo de 

compromisso; 

 

10. E-mail’s funcionais - Aumento da capacidade de recebimento e armazenamento dos 

e-mails das varas em decorrência do aumento de volume de petições e anexos que 

passaram a ser encaminhados; 

 

11. Reestruturação dos locais de trabalho - reestruturação dos locais de atendimento, 

priorizando a instalação de barreiras físicas, utilizando materiais como vidro, acrílico ou 

outros que permitam a proteção e que sejam de fácil higienização. Na impossibilidade de 

instalar barreira física e manutenção do distanciamento de 1,5 metros, o fornecimento do 

protetor facial (face shield);  

 

11.1 – ampliar o espaço entre mesas e cadeiras nos locais de trabalho, mantendo uma 

distância de 2 metros entre estes móveis e tendo em vista a existência de várias unidades 

judiciárias e administrativas com espaço exíguo para seguir o protocolo de 

distanciamento das mesas, promover revezamentos, escalas diferenciadas de trabalho, 

tele atendimento, entre outras medidas, para garantir o distanciamento recomendado 

entre as pessoas dentro dos ambientes de trabalho;  

 

11.2 - disponibilização de local adequado para promoção da quarentena de 72 horas de 

processos físicos, conforme orientação contida na Norma Técnica nº 49/2020 da SESA, 

bem como higienização de processos físicos, principalmente os que forem manuseados 

externamente; 

 

DA FASE INTERMEDIÁRIA E FINAL 

 

01. Estudo Técnico – seja determinado ao Setor de Engenharia do TJ a realização de 
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estudo técnico em todas as unidades judiciárias e administrativas do PJES (1º e 2º graus) 

para definir o número máximo de usuários permitidos, considerando a necessidade de 

manter o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, bem como para verificar quais 

salas de audiência e de atendimento possuem janelas para ventilação e orientação de 

fluxos separados de entrada e saída dos fóruns, controlando por meio da portaria, de 

senhas, ou outros dispositivos, o número máximo de pessoas permitidas no ambiente, 

conforme orienta a Norma Técnica nº 49/2020 da SESA; 

 

02. Delimitação e marcação – Delimitação de assentos ou marcações de espaço no 

chão que garantam o distanciamento de 1,5 metros entre os usuários e/ou entre usuários 

e servidores durante a espera do atendimento; 

 

Em todas as fases a aplicação das orientações contidas na Norma Técnica COVID-19 nº 

049/2020 da SESA. 

 

REQUERIMENTOS 

 

Ante o exposto requer a suspensão dos efeitos do Ato nº 088/2020, até a criação do grupo 

de trabalho e análise por ele da existência efetiva de condições para o retorno gradual 

das atividades e, via de consequência, manutenção do plantão extraordinário.  

 

Requer também a reconsideração do referido ato conforme tópicos acima relacionados 

e ratificação dos requerimentos anteriormente protocolados e não abarcados por este 

ato.  

 

A Sra. Presidente deixa de assinar em decorrência da pandemia.  

 

Pede Deferimento, 

Vitória, ES, 10 de agosto de 2020. 

 

MARIA CLÉLIA DA COSTA ALMEIDA 

Presidente do SINDIJUDICIÁRIO/ES 


