
Orientações sobre os 
principais atos do TJES 
durante a pandemia: 
entenda as regras de 
funcionamento do Poder 
Judiciário Estadual.



Apresentação
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito 
Santo, através da Comissão de Processo Civil e Organi-
zação Judiciária, buscando auxiliar a classe a entender 
melhor as normas editadas pelo TJES que regulam o fun-
cionamento do Poder Judiciário Estadual no período da 
Pandemia da COVID-19, elaborou um resumo dos princi-
pais atos normativos de 2020 e início de 2021, os quais 
impactam diretamente no exercício da Advocacia, com 
regras de suspensão de prazos, atendimento, audiências, 
bem como o retorno gradativo, dentre outros.

Orientações sobre os 
principais atos do TJES 
durante a pandemia: 
entenda as regras de 
funcionamento do Poder 
Judiciário Estadual.



ATO NORMATIVO Nº 36/2021 – 
30/04/2021 – EM VIGÊNCIA
Este ato, é o mais recente editado pelo TJES, revoga o 
ato nº 27/2021 a partir de 03/04/2021 e determina que o 
Poder Judiciário do Espírito Santo permaneça na fase 
intermediária prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do 
TJES, dos dias 03/05/2021 a 09/05/2021. 

Determina ainda que somente a partir de 10/05/2021, o 
Poder Judiciário do Espírito Santo progrida para a fase 
final prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do TJES.

IMPORTANTE: o TJES não editou em 2021 um novo ato 
disciplinando às minucias o funcionamento do Poder 
Judiciário, regras de atendimento, prazos, etc, ao con-
trário, preferiu editar novos atos, que basicamente defi-
nem novas datas de implementação de diretrizes já 
criadas anteriormente por outros atos de 2020, por isso, 

é importante sempre o advogado e 
advogada, observarem, quando 

surgir dúvidas, os referidos atos. 

Entretanto abaixo buscamos 
fazer um resumo correlacionan-
do as principais normas a serem 
observadas.

Ato na íntegra: http://www.tjes.-
jus.br/wp-content/uploads/ATO-
-NORMATIVO-TJES-36.2021.pdf



Breve histórico dos Atos de 2020
para melhor entendimento

ATO NORMATIVO nº 64/TJES de 20/03/2020

Instituiu o RPE (Regime de plantão extraor-
dinário) e traçou diretrizes em conformida-
de com a Resolução nº 313/CNJ de 
19/03/2020 que instituiu o RPE no âmbito do 
Poder Judiciário Nacional (menos STF e 
TSE).

Suspendeu o atendimento presencial das 
partes, bem como os prazos processuais.

Fonte: 
http://www.tjes.ju
s.br/wp-content/
uploads/ato_nor
mato_64_2020_.
pdf



Fonte: 
https://sistemas.tjes.jus.
br/ediario/index.php/co
mponent/ediario/9560
96?view=content

Fonte: 
https://sistemas.tjes.jus.
br/ediario/index.php/co
mponent/ediario/9939
22?view=content

PRIMEIRA FASE DO ATO – a partir de
12/04/2021 -  (art. 3º do ato nº 27/2021)

Esta primeira fase se destina exclusivamente ao 
trabalho interno de magistrados, serventuários, 
colaboradores, terceirizados e estagiários, vedado o 
acesso do público externo aos prédios do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo, bem como 
advogados públicos ou privados, membros do 
Ministério Público, Defensores Públicos, Peritos, 
entre outros. (art. 1º, §§1º e 2º, ato nº 88/2020).
 

ATO NORMATIVO nº 68/TJES de 20/03/2020

Prorrogou o prazo de vigência do ato nor-
mativo nº 64/TJES.

Manteve prazos em processos físicos sus-
pensos (art. 2º) e retomou a contagem dos 
prazos em processos eletrônicos (art.3º).

ATO NORMATIVO nº 88/TJES de 06/08/2020

O ato normativo nº 88/2020 disciplinou o 
retorno gradual das atividades no TJ/ES, 
nele prevendo 3 fases: primeira fase, fase 
intermediária e fase final, conforme abaixo:



Se manterão todas as disposições da fase inicial, mas 
passando a ser admitido o atendimento presencial 
nas unidades do Poder Judiciário (Art. 22, ato nº 
88/2020).

Os prazos processuais para os processos físicos con-
tinuam suspensos nessa fase (art. 5º, ato nº 88/2020).

Ficam suspensos os comparecimentos mensais rela-
tivos à liberdade provisória, regime aberto, suspen-
são condicional do processo e livramento condicio-
nal.  (art. 1º, § 5º ato nº 88/2020) 

No Tribunal de Justiça, os julgamentos de processos 
eletrônicos e físicos serão realizados obrigatoria-
mente de forma virtual, mantida a suspensão da 
realização das sessões de julgamento presenciais, a 
sessão será realizada por videoconferência e Caberá 
a Secretaria respectiva a organização da pauta de 
julgamento, da ordem das sustentações orais e 
demais providências necessárias à realização e publi-
cidade do ato. (art. 12, §§1º e 2º, ato nº 88/2020).

FASE INTERMEDIÁRIA  – a partir de 19/04/2021 -  
(art. 4º do ato nº 27/2021)



O acesso às dependências dos prédios do Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo, na fase inter-
mediária, dependerá de agendamento e permane-
cerá restrito a desembargadores, juízes, membros 
do Ministério Público, defensores públicos, advoga-
dos públicos e privados e estagiários de direito, 
dentre outros. (art. 23, I, ato nº 88/2020)

Permanecem suspensos os comparecimentos 
mensais relativos à liberdade provisória, regime 
aberto, suspensão condicional do processo e livra-
mento condicional. (art. 23, § 5º, ato nº 88/2020).

Os prazos processuais para os processos físicos 
continuam suspensos até o início da fase final, 
mesmo com a realização de carga dos autos nessa 
fase intermediária, o início da contagem dos prazos 
nos processos físicos só será retomado na fase final, 
seja para ato a ser realizado nos próprios autos ou 
em grau recursal. (art. 24, §1º, ato nº 88/2020)
 
Para a carga dos autos, a parte interessada deverá 
remeter e-mail à respectiva serventia, solicitando 
autorização e agendamento de data e hora para 
retirada e devolução dos autos. (art. 24, §4º, ato nº 
88/2020).



Na fase final será admitido o acesso de todo o jurisdi-
cionado às dependências dos prédios do Poder Judi-
ciário do Estado do Espírito Santo, as audiências pre-
senciais poderão ser retomadas independente da 
matéria e da urgência e serão retomados os prazos 
dos processos físicos, reestabelecido o horário 
normal de expediente e retomado o procedimento 
ordinário de protocolo. (art. 31, ato nº 88/2020)

FASE FINAL  – a partir de 03/05/2021

O Protocolo de expedientes físicos volta a ser reali-
zado normalmente, mediante entrega física do 
documento, que será realizado mediante prévio 
agendamento, nos termos do artigo anterior, priori-
zando-se, no agendamento, as questões urgentes, 
conforme exposto em referido dispositivo. (art. 26, 
ato nº 88/2020)

Fonte: 
http://www.tjes.jus.br/w
p-content/uploads/AT
O-NORMATIVO-N%C3
%82%C2%BA-21.pdf

ATO NORMATIVO nº 21/TJES de 16/03/2021

Estabeleceu o retorno do TJES às diretrizes 
traçadas pelo ato normativo nº 88/2020, 
retornando à primeira fase (17/03/2021), 
depois fase intermediária (05/04/2021) e por 
fim fase final (03/05/2021), porém, este ato 
foi revogado pelo ato nº 25.



Fonte: 
https://sistemas.tjes.jus.
br/ediario/index.php/co
mponent/ediario/11099
20?view=content

Fonte: 
http://www.tjes.jus.
br/corregedoria/202
1/04/05/ato-normati
vo-no-027-2021-dis
p-05-04-2021/

ATO NORMATIVO nº 25/TJES de 25/03/2021

Este ato revogou o ato nº 21/2021 e estabele-
ceu o retorno ao RPE dos dias 26/03/2021 a 
04/04/2021 conforme ato nº 64 e 68/2020 do 
TJES. Estabeleceu ainda o retorno do TJES 
às diretrizes traçadas pelo ato normativo nº 
88/2020, retornando à primeira fase 
(05/04/2021), depois fase intermediária 
(13/04/2021) e por fim fase final (03/05/2021), 
porém, este ato foi revogado pelo ato nº 27.

ATO NORMATIVO nº 27/TJES de 04/04/2021

Este ato revogou o ato nº 25/2021 e estabele-
ceu a prorrogação do RPE dos dias 
05/04/2021 a 11/04/2021 conforme ato nº 64 e 
68/2020 do TJES. Estabeleceu ainda o retor-
no do TJES às diretrizes traçadas pelo ato 
normativo nº 88/2020, retornando à primei-
ra fase (12/04/2021), depois fase intermediá-
ria (19/04/2021) e por fim fase final 
(03/05/2021), porém, este ato foi revogado 
pelo ato nº 36.



Fonte: 
http://www.tjes.jus.br
/wp-content/uploads
/ATO-NORMATIVO-T
JES-36.2021.pdf

Sobre o tema, confira o artigo 
acadêmico:
A Covid-19 e seus impactos no Processo Civil: uma 
análise sobre o motivo de força maior como enseja-
dor da suspensão do processo e dos prazos, bem 
como de efeitos obstativos à preclusão

Autor: Victor Massante Dias
Revista de Processo RT – VOL.308/2020

Disponível em: https://www.oabes.org.br/arquivos/2020/artigoprocessocivil.pdf
Sinopse em vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2GkiiL3DPOo

ATO NORMATIVO nº 36/2021 – 30/04/2021

Este ato revogou o ato nº 27/2021 a partir de 
03/04/2021 e determina que o Poder Judici-
ário do Espírito Santo permaneça na fase 
intermediária prevista no Ato Normativo nº 
88/2020 do TJES, dos dias 03/05/2021 a 
09/05/2021. Determina ainda que somente a 
partir de 10/05/2021, o Poder Judiciário do 
Espírito Santo progrida para a fase final pre-
vista no Ato Normativo nº 88/2020 do TJES.



Vitória, 03 de abril de 2021.

JOSE CARLOS RIZK FILHO
Presidente da OAB/ES

ALBERTO NEMER NETO
Coordenador Geral das Comissões

VICTOR MASSANTE DIAS
Presidente da Comissão de Processo 

Civil e Organização Judiciária


