
ORDEM DE SERVIÇO Nº JFES-ODS-2020/00003, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020

 

O DR. BRUNO DUTRA, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 1ª VARA FEDERAL DE
SERRA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e
com base nas competências previstas na Lei nº 5.010 de 1966,

CONSIDERANDO a Portaria nº JFES-POR-2020/00041, de 24 de agosto de 2020, da Direção
do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo;

CONSIDERANDO que o art. 3º da Resolução nº TRF2-RSP-2020/00012, de 26 de março de
2020, da Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, estabelece que todas as
unidades judiciárias deverão informar os dados de contato, preferencialmente e-mail, com
divulgação de forma destacada nos portais da internet do Tribunal e Seções, para assegurar o
pronto e efetivo atendimento de advogados e procuradores (§ 5º), bem como que a comunicação
de advogados, partes e membros do Ministério Público com as unidades se dará exclusivamente
por meio eletrônico, inclusive o protocolo de petições e a prática de atos processuais (§ 6º);

CONSIDERANDO  que esta Unidade Jurisdicional possui um alto número de processos em
trâmite, contando atualmente com aproximadamente 5.600 (cinco mil e seiscentos) feitos;

CONSIDERANDO o relato dos servidores da 1ª Vara Federal de Serra/SJES acerca do excesso
de ligações telefônicas realizadas diariamente, a maioria acerca de demandas consideradas não
urgentes, que estão comprometendo substancialmente o desenvolvimento de suas atividades
cotidianas;

CONSIDERANDO que a 1ª Vara Federal de Serra/SJES possui número de servidores abaixo do
quantitativo ideal previsto para o seu quadro;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a força de trabalho ora existente para garantir um
fluxo regular de trabalho que prestigie os princípios constitucionais da celeridade e da duração
razoável do processo;

RESOLVE:

Art. 1º - O atendimento ao público da 1ª Vara Federal de Serra/SJES será realizado, de forma
remota, prioritariamente por meio de Whatsapp e e-mail, nos dias úteis, das 12h às 19h, a serem
divulgados no página eletrônica da Seção Judiciária do Espírito Santo, observando-se, quando
implementadas, as rotinas relacionadas ao restabelecimento gradual das atividades presenciais na
Seção Judiciária do Espírito Santo.

§ 1º - O atendimento por ligação telefônica só será realizado após esgotadas as possibilidades de
atendimento nos termos acima.
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§ 2º - O(a) Advogado(a) que necessitar despachar com os magistrados deste Juízo, o atendimento
será realizado, preferencialmente, por meio da plataforma CISCO WEBEX, devendo, para tanto,
encaminhar e-mail para agendamento e recebimento de link de acesso à respectiva sala virtual.

Art. 2º - Os processos com demandas urgentes (pedidos de tutelas provisórias e liminares)
deverão ser tratadas com absoluta prioridade, entretanto, aqueles feitos em que não se enquadrem
como urgentes, seu andamento se dará conforme o fluxo regular de trabalho, respeitando os
prazos estabelecidos pela E. Corregedoria (processos não conclusos: máximo de 30 dias corridos
- processos conclusos para decisão: máximo de 60 dias corridos), bem como a ordem
cronológica de efetivação dos pronunciamentos judicias, prevista no CPC/2015.

Art. 3º - Encaminhe-se cópia da presente Ordem de Serviço à E. Corregedoria Regional da
Justiça Federal da 2ª Região, à Direção do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo e à Ordem
dos Advogados do Brasil - 17ª Subseção da Serra/ES.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir da presente data.

CUMPRA-SE.
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