
Poder Judiciário – Estado do Espírito Santo
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Ofício nº  035/2020

Ao Exmo. 

Presidente da 1ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Colatina/ES

Assunto: Plantão extraordinário

Em atenção ao artigo 9ª do Ato Normativo nº 68/2020, publicado no

Diário da Justiça de 28/04/2020, estabeleço os seguintes procedimentos para acesso

aos autos físicos desta unidade;

1 - Os advogados interessados em acesso aos autos físicos, a partir do

dia 25 de maio de 2020, deverão encaminhar e-mail ao Cartório da Vara Única de São

Domingos do Norte (sdnorte@tjes.jus.br), com a devida solicitação; 

2 - Os requerimentos formulados até as 15 horas serão respondidos até

às 18 horas do mesmo dia, indicando a data e horário para retirada dos processos na

Portaria deste Fórum, destacando que neste procedimento não haverá contato físico

com os servidores ou estagiários desta unidade;

3  –  Serão  disponibilizados  10  (dez)  horários  por  dia  para  retirada  e

devolução dos autos físicos;

4 – Por solicitação serão permitidos a retirada de 05 (cinco) processos,

de forma que o advogado poderá dispor  de apenas um horário por  dia,  caso haja

demanda para esgotamento da agenda;

Oportunamente  registro  que  o  protocolo  neste  período  ocorrerá
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exclusivamente pelo e-mail da Contadoria (varaunica-sdnorte@tjes.jus.br).

Solicito, por fim, que seja orientado aos advogados que se conduzirem

para a retirada/devolução de processos que tomem os cuidados necessários com a

higienização das mãos e uso de máscara.

São Domingos do Norte/ES, 25 de maio de 2020.

BRUNO FRITOLI ALMEIDA

JUIZ SUBSTITUTO

Fórum “DES. JOSE DE BARROS WANDERLEY”
Rodovia ES 080 – Rodovia do Café, KM 44, s/n, Bairro Emílo Calegari, São Domingos do Norte/ES. CEP: 29745-000

Telefone: 27 3742-1161


		www.edatalia.com
	2020-05-27T16:31:46+0000
	edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	Assinado por SIGNply www.SIGNply.com
	Eu concordo com o conteúdo do documento www.SIGNply.com


		www.edatalia.com
	2020-05-27T16:31:55+0000
	edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	Assinado por SIGNply www.SIGNply.com
	Eu concordo com o conteúdo do documento www.SIGNply.com




