
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PODER JUDICIÁRIO 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Relatório de Inspeção 

Unidade Judiciária: 

Inspeção n°: 

Número da Portaria: Data de Publicação: 

Data de Abertura: Data de Encerramento: 

Link Publicação: 
 

Competência(s): 

Sistemas Informados: 

Enviada em: 

Enviada por: 
 

Magistrados Dados Informados 

 Designação: 

Diretor do Foro: 

Juiz Eleitoral: 

Possui Acumulação: 

 

Chefe de Secretaria Dados Informados 

 Data de Chefia na unidade: 

Ato de Nomeação/Designação: 

Data do Ato: 

 

Funcionários/Estagiários Dados Informados 

 Tipo: 
 Tipo: 
 Tipo: 
 Tipo: 
 Tipo: 

 

1. Descrição Dados Informados 

1.1. Quantidade total de processos em tramitação. 
 

Observações: 

1.2. Foram detectados processos físicos DESAPARECIDOS quando da 
implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU? Em 
caso afirmativo, quantos? Quais providências foram adotadas? 

 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

 

1.3. Quantidade de processos INSPECIONADOS. 
Número total de processos 
Inspecionados:___________ 

Percentual de processos 
Inspecionados na Vara: 
________________% 

Observações:   



2. Guias de Execução Penal: 

2.1. A secretaria da unidade judiciária confere todos os dados e documentos 

da guia, com o posterior lançamento de certidão referente à implantação no 

Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU? Em caso negativo, 

justifique. 

 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

 
2.2. É respeitado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para reenvio de guia 

de execução erroneamente preenchida ou incompleta à secretaria da 

unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com 

indicação expressa da deficiência? Em caso negativo, justifique. 

 

 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

 

2.3. É respeitado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para reenvio de guia 

de execução deficientemente instruída à secretaria da unidade judiciária 

remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa 

da deficiência? Em caso negativo, justifique. 

 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

2.4. Há processos com inconsistências apontadas nas estatísticas do Sistema 

Eletrônico de Execução Unificado – SEEU? Em caso afirmativo, quantos? E 

quais as inconsistências detectadas? 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

2.5. Todas as guias de execução penal no “SIEP” constam a situação de 

arquivada definitivamente, com referência ao SEEU-CNJ no campo das 

observações? Em caso negativo, justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

3. Pendências: 

3.1. Há guias de execução penal pendentes de cadastro e/ou implantação no 

malote digital? Em caso afirmativo, justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

3.2. Há processos com pendência de somatório de pena? Em caso afirmativo, 

justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

3.3. Há guias de execução digitalizadas pendentes de remessa à Seção de 

Arquivo, na forma estabelecida pelo Ato Normativo n. 216/2017 e art. 3º, §3º 

do Ato Normativo Conjunto n. 1/2019? (art. 5º). Em caso afirmativo, 

justifique. 

 

 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

4. Audiências: 

 

4.1. A secretaria da unidade judiciária designa audiência de justificação, 

dentro do prazo de 120 dias, a contar da comunicação de conclusão de 

processo administrativo disciplinar pela Unidade Prisional ou do 

descumprimento de alguma das condições? Em caso negativo, justifique. 

 

 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

5. Prioridade de Tramitação: 

5.1. Todos os autos com prioridade legal são identificados? Em caso negativo, 

justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 



Observações: 

5.2. Há processos pendentes de análise com prioridade de tramitação? Em 

caso afirmativo, quantos? Justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

5.3. Há processos pendentes de análise com pedido de urgência? Em caso 

afirmativo, quantos? Justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

5.4. Há processos com juntadas não analisadas há mais de 10 (dez) dias? Em 

caso afirmativo, quantos? Justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

6. Benefícios: 

6.1. Há processos com benefícios vencidos? Em caso afirmativo, quantos? 

Justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

6.2. Há processos com benefícios a vencer? Em caso afirmativo, quantos?  
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

7. Das Conferências Necessárias: 

7.1. Há conferência de existência de execução em trâmite ou início de 

cadastro no sistema, antes de realizar novo cadastro no SEEU? Em caso 

negativo, justifique. 

 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

7.2. Há duplicidade de guias da mesma pena? Em caso afirmativo, quantas? 

Justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

7.3. Há execuções simultâneas do mesmo reeducando em processos 
diversos? Em caso afirmativo, quantas? Justifique. 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

8. Atestado de Penas a Cumprir e Relatório de Situação Processual Executória: 

 

8.1. Há pendência de entrega, ao sentenciado, de cópia do atestado de penas 

a cumprir e do relatório de situação processual executória, alterado o 

cumprimento da pena? 

 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

 

8.2. No mês de janeiro do corrente ano, foram entregues aos sentenciados 

cópia do atestado de penas a cumprir e do relatório de situação processual 

executória? 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

9. Gabinete: 

9.1. Há processos paralisados há mais de 100 (cem) dias no gabinete? Em 

caso afirmativo, quantos? Justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 



9.2. O Magistrado possui processos CONCLUSOS PARA ATO DIVERSO de 

sentença há mais de 100 (cem) dias? Em caso afirmativo, quantos? 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

9.3. O Magistrado possui processos CONCLUSOS PARA SENTENÇA há mais de 
100 (cem) dias? Em caso afirmativo, quantos? Justifique. 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

10. Recursos: 

 

10.1. Há pendência de remessa de recursos, e das peças indicadas pelos 

interessados, ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo para registro, 

distribuição e julgamento? Em caso afirmativo, quantos? Justifique. 

 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

10.2. Há pendência de acórdão e certidão de trânsito em julgado para 

anexação ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU? Em caso 

afirmativo, quantos? Justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

10.3. Há autos de recursos, em especial agravos em execução, em meio físico 

pendentes de arquivamento? Em caso afirmativo, quantos? Justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

11. Outras Informações: 

 

11.1. As determinações constantes em provimentos e relatórios emitidos em 

decorrência de inspeções e correições pregressas foram observadas? Em caso 

negativo, justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

 

11.2. Foi observada a prática de compartilhamento de login e senha entre os 

usuários finais, inclusive estagiários? Em caso afirmativo, justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

 

11.3. Há MANDADOS PENDENTES de devolução por parte de Oficial de Justiça 

há mais de 100 (cem) dias? Em caso afirmativo, justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações:  

12. Comunicações da Secretaria da Unidade Judiciária: 

12.1. Há ofícios e comunicações pendentes de resposta pela secretaria da 

unidade judiciária? Em caso afirmativo, quantos? Justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

 

12.2. As publicações no e-Diário decorrentes da secretaria da unidade 

judiciária observam periodicidade mínima semanal? Em caso negativo, 

justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações:  

13. Sistema Hermes (Malote Digital): 

13.1. Há mensagens não lidas ou pendentes de resposta na caixa postal da 

secretaria da unidade judiciária? Em caso afirmativo, justifique. 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 



13.2. Há mensagens não lidas ou pendentes de resposta na caixa postal do 

Magistrado? Em caso afirmativo, justifique. 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

14. Outros Órgãos: 

14.1. Há pendência de comunicações ao Instituto de Identificação e à Justiça 

Eleitoral, diante da declaração de extinção da punibilidade, transitada em 

julgado? Em caso afirmativo, quantas? Justifique. 

 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

14.2. Há expedientes da Ouvidoria Judiciária do TJ/ES, sem resposta? Em caso 

afirmativo, quantos? Justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

15. Unidades Prisionais: 

15.1. Os diretores e assessores jurídicos das unidades prisionais 

exclusivamente realizam suas comunicações pelo Sistema Eletrônico de 

Execução Unificado – SEEU? 

 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

15.2. As unidades prisionais estão instruindo os incidentes para concessão de 

benefício com atestado de conduta carcerária e atestado de dias trabalhados, 

estudados e de leitura? 

 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

16. Carta Precatória: 

16.1. Quantidade de Cartas Precatórias PARALISADAS no aguardo de 

devolução à Origem. Em caso afirmativo, quantas? Justifique. 

 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

16.2. Há carta precatória de outro Estado da Federação ainda não integrada 

ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, para fiscalização e 

cumprimento de penas? 

 
 

(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

17. O Magistrado possui acesso para as seguintes ferramentas eletrônicas? 

17.1. Sistema Hermes – Malote Digital (habilitação obtida através da STI - 

TJES). 

 
(  )SIM (  ) NÃO 

17.2. Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) (habilitação obtida 

através da STI - TJES). 

 
(  )SIM (  ) NÃO 

 

17.3. Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RENAJUD) 

(habilitação obtida através da STI - TJES). 

 
(  )SIM (  ) NÃO 

17.4. Sistema de Envio de Ordens Judiciais ao Sistema Financeiro Nacional 

(BACENJUD) (habilitação obtida através da STI - TJES). 

 
 

(  )SIM (  ) NÃO 

 

17.5. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – Módulo Penhor Online 

(SREI) (habilitação obtida através da Coordenadoria de Monitoramento de 

Foro Judicial e Extrajudicial – CGJ/ES). 

 
 

(  )SIM (  ) NÃO 

 

17.6. Central de Informações do Registro Civil (CRC-JUD) (habilitação obtida 

através da Coordenadoria de Monitoramento de Foro Judicial e Extrajudicial – 

CGJ/ES). 

 
 

(  )SIM (  ) NÃO 



17.7. Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) (habilitação obtida através do 
TRE/ES). 

 

(  )SIM (  ) NÃO 

17.8. Sistema de Informações de Direitos Políticos do TRE-ES (INFODIP) 
(habilitação obtida através do TRE/ES). 

 
(  )SIM (  ) NÃO 

17.9. Integração das Informações de Segurança, Justiça e Fiscalização 

(INFOSEG) (habilitação obtida através da STI – TJES. 

 
(  )SIM (  ) NÃO 

17.10. Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP 2.0). (  )SIM (  ) NÃO 

 

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

(  )SIM (  ) NÃO 

 

17.12. Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais (CNIEP). 
 

(  )SIM (  ) NÃO 

17.13. Sistema Nacional de Bens Apreendidos. (  )SIM (  ) NÃO 

 
17.14. Sistema Nacional de Controle de Interceptações (SNCI). 

 
(  )SIM (  ) NÃO 

Observações: 

18. Data da última alimentação dos Sistemas pela Secretaria da Unidade Judiciária: 

18.1. Cadastro/Vincular Bens (habilitação obtida através da STI - TJES): 
 

18.2. Sistema e-JUD: Cadastro/Presos Provisórios habilitação obtida através 

da STI - TJES): 

 

18.3. Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) (habilitação obtida 

através da STI – TJ/ES): 

 

18.4. Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA) (habilitação obtida 

através da Coordenadoria de Monitoramento de Magistrados-CGJ/ES: 

 

18.5. Sistema Nacional de Controle de Interceptações (SNCI) (habilitação 

obtida através da Coordenadoria de Monitoramento de Magistrados – 

CGJ/ES): 

 

19. A respeito dos BENS MÓVEIS da Unidade Judiciária: 

 

19.1. Há BENS MÓVEIS sem a devida identificação de patrimônio (número 

tombo)? 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

 
19.2. Há BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, assim considerados os ociosos, 
obsoletos, antieconômicos ou irrecuperáveis? 

 
(  )SIM (   ) NÃO 

Observações: 

Considerações Finais: 

 

 


