
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
ANEXO I - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO JUDICIAL - ANO ________ 

Comarca/Juízo:  
Unidade Judiciária:  
Magistrado(a):  
Competências:  

Data da assunção: Titular da Unidade Diretor do Foro 
____/____/_____ Sim (   ) Não (   ) Sim (   ) Não (   ) 

 
 
Chefe de Secretaria:  
Data da assunção: ____/____/_____ 
Observações: 
 
 
 
 
Data de Publicação da Portaria1: ____/____/_____ 
Data de Abertura da Inspeção: ____/____/_____ 
Data de Encerramento da Inspeção: ____/____/_____ 
Observações: 
 
 
 
 
 
 
01. Quantidade de processos em tramitação2: __ (por extenso) 
Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
02. Quantidade de processos inspecionados3: __ (por extenso) 
Observações: 
 
 
 
 
 
 
03. Quantidade de processos não inspecionados³: __ (por extenso) 
Justificativas: 
 
 
 
 

                                                 
1Art. 1°, § 1° c/c art. 3°, inc. IV do CNCGJES; 
2Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária; 
Considerar o total de processos existentes na unidade judiciária no fim do mês de referência (excluindo-se inquéritos policiais, cartas 
precatórias/rogatórias/de ordem, notificações e interpelações); 
3Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária; 
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04. Quantidade de processos de execução fiscal 

sobrestados4 e 5: 
__ (por extenso) Inaplicável 

(   ) 
Observações: 
 
 
 
 
 
 
05. Quantidade de processos suspensos, exceto processos de 

execução fiscal sobrestados6 e 7: 
__ (por extenso) 

Observações: 
 
 
 
 
 
 
06. Quantidade de processos não reclassificados conforme as 

Tabelas Unificadas do CNJ8: 
__ (por extenso) 

Providências adotadas: 
 
 
 
 
 
 
07. Quantidade de processos paralisados (outros movimentos) em 

Secretaria há mais de 100 (cem) dias9: 
__ (por extenso) 

Providências adotadas (especificar por movimento): 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
Total de processos de execução fiscal na fase arquivamento provisório do art. 40 da Lei 6830/1980; 

5
Anexar ao relatório de inspeção a relação dos processos sobrestados, bem assim os respectivos prazos finais por ordem cronológica; 

6Total de processos sobrestados com base em expressa previsão normativa (art. 542 e 543 do CPC, artigos 14 e 15 da Lei Nº. 
10.259/2001, art. 19 e 20 da Lei Nº. 12.153/2009, art. 21 da Lei 9868/1999, art. 5º parágrafo 3º da Lei 9882/1999, art. 89 da Lei 
9099/1995, art. 78 do código penal, parágrafo 2º, c, do Código Penal, art. 132, 1º, "b", da Lei nº 7.210/1984, art. 2º, I, da Resolução nº 
12/2009 do STJ, etc.); 
7
Anexar Certidão emitida pelo Analista Judiciário Especial ou Chefe de Secretaria listando os processos sobrestados, bem assim os 

respectivos prazos finais por ordem cronológica; 
8Art. 6º, §6º do Ato Normativo Conjunto TJES n.º 001/2013; 
Total de processos indicados no Painel de Gerenciamento como constantes da Classe Antiga; 
9Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária; 
O prazo de 100 (cem) dias se deve à solicitação do CNJ através de seu sistema Justiça Aberta; 
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08. Quantidade de processos e (ou) cartas precatórias paralisados no 

aguardo de remessa/devolução ao(à) Arquivo/ Tribunal / 
Origem10: 

__ (por extenso) 

Providências adotadas: 
 
 
 
 
 
 
09. Quantidade de processos aguardando realização de audiência por 

prazo superior a 04 (quatro) meses11: 
__ (por extenso) 

Providências adotadas: 
 
 
 
 
 
 
10. Processos considerados Meta CNJ pendentes de julgamento: Quantidade Inaplicável 
Comum a todas 
as 
Competências 

Meta 02/2014: Identificar e julgar, até 31/12/2014, 
pelo menos 80% dos processos distribuídos até 
31/12/2010, no 1º grau, e 100% dos processos 
distribuídos até 31/12/2011, nos Juizados Especiais e 
nas Turmas Recursais Estaduais.

__ (por extenso)  

Fazenda Pública 
e Criminal 

Meta 04/2014: Identificar e julgar até 31/12/2014 as 
ações de improbidade administrativa e as ações 
penais relacionadas a crimes contra a administração 
pública distribuídas até 31 de dezembro de 2012.

__ (por extenso) Inaplicável 
(   ) 

Fazenda Pública 
e Cível 

Meta 06/2014:  Identificar e julgar, até 31/12/2014, 
as ações coletivas distribuídas até 31/12/2011, no 1º 
Grau. 

__ (por extenso) Inaplicável 
(   ) 

Observações: 
 
 
 
 
 
 
11. Quantidade de processos conclusos para ato judicial diverso de 

Sentença há mais de 100 (cem) dias12: 
__ (por extenso) 

Relacione os 10 (dez) processos mais antigos: Data da Conclusão: Assinale prazo razoável para impulso: 
   
   

                                                 
10Art. 1°, alíneas “f” e “g”, da Recomendação CNJ n° 12/2013; 
11Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária; 
Total de audiências de: (I) conciliação, (II) de conciliação, instrução e julgamento ou (III) de instrução e julgamento designadas para 
mais de quatro meses no último dia do mês de referência 
12Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária; 
O prazo de 100 (cem) dias se deve à solicitação do CNJ através de seu sistema Justiça Aberta; 
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12. Quantidade de processos conclusos para Sentença há mais de 100 

(cem) dias13: 
__ (por extenso) 

Relacione os 10 (dez) processos mais antigos: Data da Conclusão: Assinale prazo razoável para julgamento: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
13. Quantidade de processos em carga fora de cartório por prazo 

excessivo14: 
__ (por extenso) 

Relacione todos os processos: Data da Carga: Providências adotadas: 
   
   
   
   
   
 
 
14. Quantidade de processos desaparecidos15: __ (por extenso) 
Relacione todos os processos: Movimentado em: Providências adotadas: 
   
   
   
   
   
 
 
15. Quantidade de petições pendentes de juntada por prazo 

excessivo16, ressalvada a hipótese do Ofício Circular CGJES n° 
108/201317: 

__ (por extenso) 

                                                 
13Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária; 
O prazo de 100 (cem) dias se deve à solicitação do CNJ através de seu sistema Justiça Aberta; 
14Art. 1°, alínea “c”, da Recomendação CNJ n° 12/2013 c/c art. 390, caput, do CNCGJES; 
15Art. 1°, alínea “d”, da Recomendação CNJ n° 12/2013; 
16Art. 1°, alínea “a”, da Recomendação CNJ n° 12/2013 c/c art. 53 do CNCGJES; 
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Relacione todas as petições : Data do protocolo: Providências adotadas: 
   
   
   
   
   
 
 
16. São identificados visualmente todos os autos com prioridade legal ou decorrente de Metas do 

CNJ, com afixação de etiqueta na lateral18?
Sim 
(   ) 

Não 
(   ) 

Providências adotadas: 
 
 
 
 
 
 
17. São abertos novos volumes nos autos quando superam a quantidade de 300 (trezentas) folhas19? Sim 

(   ) 
Não 
(   ) 

Providências adotadas: 
 
 
 
 
 
 
18. A Secretaria encontra-se em ordem e higiene20? Sim 

(   ) 
Não 
(   ) 

Providências adotadas: 
 
 
 
 
 
 
19. As publicações no e-Diário decorrentes da unidade judiciária observam periodicidade mínima 

semanal21? 
Sim 
(   ) 

Não 
(   ) 

Justificativa: 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
17Of. Circular CGJES n° 108/2013 - Determina aos Chefes de Secretaria separar as petições de processos arquivados e baixados, em 
que não haja possibilidade de juntada aos autos, a intimação do(s) advogado(s) para sua retirada no prazo de dez dias. Caso a 
petição não seja retirada, será descartada por meio de picotamento com anotação no sistema; 
18Art. 1°, alínea “b”, da Recomendação CNJ n° 12/2013 c/c art. 338, caput, do CNCGJES; 
19Art. 1°, alínea “e”, da Recomendação CNJ n° 12/2013 c/c art. 345, ambos do CNCGJES; 
Em que pese a Recomendação CNJ n° 12/2013 aconselhar a abertura de novo volume nos feitos que superaram a quantidade de 200 
(duzentas) páginas, o CNCGJES prevê que os autos do processo não excederão a 300 (trezentas) folhas em cada volume, salvo 
determinação judicial expressa em contrário ou para manter o documento na sua integralidade ; 
20Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária; 
21Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária; 
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20. Os seguintes livros22 encontram-se regularmente escriturados pelas Secretarias23: Sim Não Inaplicável 

De Órfãos e Sucessões Livro de registro de tutela e curatela; (   ) (   ) (   ) 

Do Crime Livro de registro do rol de culpados; (   ) (   ) (   ) 

Livro de registro de termos; (   ) (   ) (   ) 

Do Tribunal do Júri Livro de arquivo de termos; (   ) (   ) (   ) 

Do Juizado Especial 
Criminal 

Livro de registro de autores de infrações penais, 
beneficiados pela transação penal; 

(   ) (   ) (   ) 

Do Foro 
Livro para o registro de todos os atos e ocorrências 
relacionadas ao plantão judiciário; 

(   ) (   ) (   ) 

Livro de controle de abertura de sindicâncias e processos 
administrativos; 

(   ) (   ) (   ) 

Livro de Posse de Servidores (   ) (   ) (   ) 

Da Central de Mandados Pasta Controle de distribuição de mandados cíveis; (   ) (   ) (   ) 

Pasta Controle de distribuição de mandados criminais. (   ) (   ) (   ) 

Providências adotadas: 

 

 

 

 

 
 
21. Quantidade de mandados cíveis pendentes de devolução por 

parte de Oficial de Justiça há mais de 100 (cem) dias24:
__ (por extenso) Inaplicável 

(   ) 
Relacionar todos os que forem: Recebido em: Providências adotadas: 
   
   
   
   
   
 
 
22. Quantidade de mandados criminais pendentes de devolução 

por parte de Oficial de Justiça há mais de 100 (cem) dias25:
__ (por extenso) Inaplicável 

(   ) 
Relacionar todos os que forem: Recebido em: Providências adotadas: 
   
   
   
   
   
 
 
23. A respeito dos bens móveis da unidade judiciária: Sim Não 

                                                 
22Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária c/c art. 311, e incisos, do CNCGJES; 
23Art. 48, inc. VI, do Código de Organização Judiciária c/c art. 303, caput, ao art. 310, parágrafo único, do CNCGJES; 
24Arts. 146, 148 e 149, todos do CNCGJES; 
25Arts. 146, 148 e 149, todos do CNCGJES; 
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Há bens móveis sem a devida identificação de patrimônio (número tombo)? (   ) (   ) 
Há bens inservíveis, assim considerados aqueles ociosos, obsoletos, antieconômicos ou irrecuperáveis? (   ) (   ) 
Providências adotadas: 
 
 
 
 
 
 
24. A respeito das dependências do Foro: Sim Não Inaplicável 
Há espaço reservado exclusivamente à OAB/ES? (   ) (   ) (   ) 
Há espaço, ou local diverso indicado pela Administração do Poder Judiciário, reservado 
exclusivamente ao arquivo judicial? 

(   ) (   ) (   ) 

Há espaço reservado exclusivamente ao depósito de armas de fogo, munições, 
acessórios, materiais tóxicos, inflamáveis e demais bens apreendidos? 

(   ) (   ) (   ) 

Há espaço reservado aos réus presos conduzidos à audiência? (   ) (   ) (   ) 
Observações: 
 
 
 
 
 
 
25. Data do último encaminhamento de armas de fogo, acessórios e munições 

ao Comando do Exército26: 
_____/_____/____ 

(Indefinida) 
Inaplicável 

(   ) 
Observações: 
 
 
 
 
 
 
26. Última alimentação dos Sistemas pela unidade judiciaria ocorreu em: Data: 

(Periodicidade) 
Inaplicável 

Comum a todas as 
Competências 

Sistema Justiça Aberta27 _____/_____/_____ 
(Mensal) 

 

Competência em 
Cível e Juizado 
Especial Cível 

Sistema e-JUD: Cadastro/Vincular Bens _____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Sistema Assistência Saúde (RES 107) 28 _____/_____/_____ 
(Semestral) 

(   ) 

 
 

Competência em 
Criminal 

Sistema e-JUD: Cadastro/Presos Provisórios29 ____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)30 ____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA)31 _____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Sistema Nacional de Controle de Interceptações _____/_____/_____ (   ) 

                                                 
26Art. 420 e ss. do CNCGJES; 
27Res. CNJ n° 76/2009 c/c Prov. n.º 24/2012/COR/CNJ c/c Of. Circular CGJES n.º 78/2012; 
28Res. CNJ n° 107/2010 c/c Of. Circular CGJES nº 08/2012; 
29Ato Normativo TJES n.º 107/2012; 
30Res. CNJ n° 137/2011 c/c Ato Normativo Conjunto n.º 11/2012; 
31Res. CNJ n° 63/2008 c/c art. 419 do CNCGJES; 
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Telefônicas (SNCIT)32 (Mensal) 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNCIAI)33

_____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Competência em 
Juizado Especial 

Criminal 

 
Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA)34 

_____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Competência em 
Fazenda Pública e 
Juizado Especial 

da Fazenda 
Pública 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNCIAI)35

_____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

 
Sistema Assistência Saúde (RES 107) 36 

_____/_____/_____ 
(Semestral) 

(   ) 

 
 
 
 

Competência em 
Infância e 
Juventude 

Sistema de Informação e Gerência da Adoção e 
Abrigamento (SIGA-ES)37

_____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA) 38 _____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei 
(CNACL)39 

_____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Cadastro Nacional de Instituições em Unidades de 
Internação e Semiliberdades (CNIUIS) 40

_____/_____/_____ 
(Bimestral) 

(   ) 

Audiências Concentradas - Cadastro Nacional de Crianças 
Acolhidas (CNCA)41 

_____/_____/_____ 
(Semestral) 

(   ) 

Guias de Acolhimentos/Desligamento - Cadastro Nacional 
de Crianças Acolhidas (CNCA)42

_____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA)43 _____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

 
 

Competência em 
Execuções Penais 

Sistema de Execuções Penais (SIEP) 44 _____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos 
Penais (CNIEP)45 

_____/_____/_____ 
(Mensal) 

(   ) 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)46 _____/_____/_____ 
(Frequente) 

(   ) 

Justificativas: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32Res. CNJ n°s 59/2008 e 84/2009; 
33Res. CNJ n° 44/2007 c/ Prov. CNJ n.º 29/2013 c/c Of. Circular CGJES n.º 175/2013; 
34Res. CNJ n° 63/2008 c/c art. 419 do CNCGJES; 
35Res. CNJ n° 44/2007 c/ Prov. CNJ n.º 29/2013 c/c Of. Circular CGJES n.º 175/2013; 
36Res. CNJ n° 107/2010 c/c Of. Circular CGJES nº 08/2012; 
37Prov. CGJES nº 20/2014; 
38Res. CNJ n° 54/2008 c/c Prov. CGJES n.º 18/2009; 
39Res. CNJ n° 77/2009 c/c Of. Circular CGJES nº 24/2014; 
40Res. CNJ n° 77/2009 c/c Prov. CGJES n.º 14/2014; 
41Res. CNJ n° 54/2008 c/c Prov. CGJES nº 20/2014; 
42Res. CNJ n° 54/2008 c/c Prov. CGJES nº 20/2014; 
43Res. CNJ n° 63/2008 c/c art. 419 do CNCGJES; 
44Ato Normativo Conjunto CGJES e Coordenadoria de Execuções Penais, de 21 de janeiro de 2008; 
45Res. CNJ n° 47/2007 c/c Of. Circular nº 009/CNJ/COR/2009; 
46Res. CNJ n° 137/2011 c/c Ato Normativo Conjunto n.º 11/2012; 
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27. Mensagens não lidas e (ou) pendentes de 
resposta no Sistema Hermes – Malote Digital: 

Quantidade: Mensagem mais antiga 

Caixa postal da unidade judiciária __ (por extenso) _____/_____/____ 
Caixa postal pessoal do Magistrado __ (por extenso) _____/_____/____ 
Justificativa: 
 
 
 
 
 
 
28. O Magistrado possui senha de acesso para as seguintes ferramentas eletrônicas? Sim Não 
Sistema Hermes – Malote Digital47 (   ) (   ) 
Sistema Eletrônico de Registro de Movimentação Judiciária (SERMOJ) 48 (   ) (   ) 
Sistema de Informação e Gerência da Adoção e Abrigamento (SIGA-ES)49 (   ) (   ) 
Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD)50 (   ) (   ) 
Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RENAJUD)51 (   ) (   ) 
Sistema de Envio de Ordens Judiciais ao Sistema Financeiro Nacional (BACENJUD)52 (   ) (   ) 
Central de Registro de Imóveis – Módulo Penhor Online (CRI-JUD) 53 (   ) (   ) 
Central de Informações do Registro Civil (CRC-JUD) 54 (   ) (   ) 
Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) 55 (   ) (   ) 
Sistema Nacional Integrado de Segurança, Justiça e Fiscalização (INFOSEG) 56 (   ) (   ) 
Sistema de Informações de Direitos Políticos do TRE-ES (INFODIP) 57 (   ) (   ) 
Justificativa: 
 
 
 
 
 
 
29. Considerações finais (consignar as recomendações e providências ordenadas, bem como as advertências ou 

elogios, nos termos do art. 48, inc. VI, do COJES c/c Recomendação CNJ n° 12/2013): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47Res. CNJ n° 100/2009; 
48Prov. CGJES n.ºs 15/2008 e 28/2013; 
49Prov. CGJES nº 20/2014; 
50Ato Normativo TJES n.º 27/2012; 
51Ato Normativo TJES n.º 222/2014; 
52Of. Circular TJES n.º 02/2006 c/c Atos Normativos TJES n.ºs 24/2006 e 135/2007; 
53Of. Circular CGJES n.º 83/2014; 
54Prov. CGJES n.º 41/2013; 
55Portaria CRE-ES n.º 009/2011 c/c Of. Circular n.º 136/2011; 
56Of. Circular CGJES n.º 28/2012; 
57Of. Circular CGJES n.º 48/2014; 
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_____/ES, __ de ___________ de ________. 

 
 

Nome do(a) magistrado(a) 
Juiz(a) de Direito 
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