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Pedidos de Acesso à Informação Registrados na Ouvidoria Judiciária – Lei 12.527/2011 (Ref. aos anos 2014 a 2016) – publicado no e-diário em 12/01/2018

Data de encaminhamento Síntese Destino Protocolo TJES Data de fornecimento das informações 

28331224112014 24/11/14 24/11/14 E-mail -

2855123132015 31/03/15 31/03/15 Seção de Estágio E-mail fornecidas em 31/03/2015

1634122532015 25/03/15 26/03/15 Presidência 201500397138 fornecidas em 17/04/2016

452122632015 26/03/15 26/03/15 E-mail não fornecidas

5329152962015 29/06/15 01/07/15 201500896561 fornecidas em 03/08/2015

559181762015 15/06/15 22/06/15 Presidência 201500842234 fornecidas em 15/10/2015

352514272015 01/07/15 02/07/15 Presidência 201500920065 fornecidas em 17/08/2015

139143172015 31/07/15 31/07/15 E-mail fornecidas em 31/07/2015

1147127102015 07/10/15 07/10/16 Núcleo de Estatística E-mail fornecidas em 26/10/2015

1657132992015 29/09/15 29/09/15 Núcleo de Estatística E-mail fornecidas em 16/11/2015

52231811122015 18/08/15 05/10/15 Presidência 201501736411

Nº da 
Manifestação

Data de 
registro

Amparo / justificativa para 
negativa de acesso / Status

Eventuais recursos 
apresentados / Status

Solicita informações sobre auxílio 
moradia (valores pagos, solicitantes, 
etc)

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

não fornecidas

O setor informou que “as 
informações solicitadas necessitam 
de autorização do Desembargador 
Ouvidor ou da Presidência [...]” 
Instado a se manifestar sobre 
atendimento do pedido, reclamante 
não retornou contato.

Solicita informações sobre benefícios a 
que fazem jus os estagiários

Solicita informações sobre os motivos 
da supressão, na consulta processual, 
da  “Data de Ajuizamento” e, em seu 
lugar inserir a informação “Data de 
Cadastro”

Requer relação nominal dos membros 
do Poder Judiciário do Espírito Santo 
que optaram por receber o benefício do 
auxílio-moradia

Coordenadoria de 
Pagamento / Presidência

Segundo orientação da 
Coordenadoria de Pagamento de 
Pessoal do TJES, para a prestação 
dos outros dados exigidos, é 
necessário ulterior deliberação da 
Presidência do TJES

Obs.: Considerando o 
envio à Presidência e a 
inércia do manifestante, 
foi determinado o 
arquivamento pela Exmª. 
Ouvidora.

Solicita informação sobre concurso 
para juízes 2011

Presidência / Comissão de 
concurso

Solicita informação sobre nomeação de 
peritos no TJES

Solicita o acesso aos valores de diárias 
e ajudas de custos (caso possuem 
esta) para cada tipo de Cargo

Solicita informações sobre o valor do 
auxílio-alimentação

Coordenadoria de 
Pagamento 

Solicita informações sobre processos 
em andamento em setembro de 2015

Solicita quantidade de prefeitos no 
limite do estado condenados por
órgão colegiado

Solicita a lista de documentos 
classificados e desclassificados pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo

  
fornecidas em 13/11/2017   
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317151892015 18/09/15 05/10/15

2321152992015 29/09/15 05/10/15 Presidência 201501411174 fornecidas em 14/12/2015

35581323112015 23/11/15 201501660193

2440149122015 09/12/15 26/01/16 Presidência 201501711277 fornecidas em 09/03/2016

40381527102015 27/10/15 27/10/15 Presidência 201501514839 fornecidas em 01/12/2015

Solicita cópia do convênio 14/2008 
celebrado por este TJES, bem como 
que seja informado como está sendo 
disponibilizado  o conteúdo  das  
minutas dos convênios e congêneres 
firmados pelo TJ/ES e a Corregedoria

Presidência / 
Corregedoria / Seção de 
Controle de Contratos e 
Convênios do TJES

201501411235; 
201501411193 Não houve retorno à Ouvidoria

Não houve retorno à Ouvidoria 
(06/12/2016).

Obs.: Em 06/12/2016, solicitou-se   à 
Presidência e à Corregedoria Geral 
da Justiça do TJES que fosse 
informado o status da manifestação 
(Protocolos 201601789100 e 
201601789026). 

Em 09/01/2017, a Presidência do 
TJES nos informou em qual setor 
estava tramitando a presente 
manifestaçao. Em 28/09/2017, a 
Corregedoria Geral da Justiça deste 
Estado nos informou que a 
competência para disponibilização 
do convênio celebrado com a 
CESAN é do Egrégio TJES, motivo 
pelo qual determinou o arquivamento 
do feito.

Em 10/10/2017, esta Ouvidoria 
encaminhou a presente 
manifestação à Seção de Controle 
de Contratos e Convênios do TJES.

Atual status: Aguardando resposta 
da Seção de Controle de Contratos e 
Convênios do TJES

Solicita decisões (julgados) 
apresentados no procedimento para 
nomeação de Desembargador

23/11/15 (e  27/11/2015 
oficiado à Presidência)

Solicita dados sobre processos 
envolvendo violência contra mulher

Núcleo de Estatística / 
Presidência / 1ª Vara 
Criminal de Vitória

fornecidas parcialmente

O Núcleo de Estatística informou não 
possuir conhecimento em tabela de 
taxonomia para prestar as 
informações solicitadas. 
Manifestação encaminhada à 
Presidência.

Obs.: Em 06/12/2016, solicitou-se   à 
Presidência do TJES que seja 
informado o status da manifestação 
(Protocolo TJES 201601789100). Em 
09/01/2017, a Presidência do TJES 
nos informou em qual setor estava 
tramitando a presente manifestaçao. 

Remetida também à 1ª Vara Criminal 
de Vitória em 15/06/2016. 

Atual status: Aguardando resposta 
da Presidência do TJES e da 1ª Vara 
Criminal de Vitória.

Solicita dados para pesquisa sobre de 
violação de direitos humanos no 
entorno de grandes obras ou na cadeia 
produtiva das empresas

Solicita as despesas com água, 
apuradas nos últimos 12 meses
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164144112015 04/11/15 04/11/15 E-mail fornecidas em 12/11/2015

3041613112015 13/11/15 13/11/15 Ouvid. Adm./Presidência E-mail fornecidas em 18/12/2015

31624112015 24/11/15 25/11/16 Presidência 201501648293 fornecidas em 28/01/2016

8331611122015 11/12/15 17/12/15 201501736421 fornecidas em 22/01/2016

4145141112016 11/01/16 - E-mail fornecidas em 11/01/2016

164314222016 02/02/16 02/02/16 Núcleo de Estatística E-mail fornecidas em 12/02/2016

302412422016 02/02/16 03/02/16 E-mail fornecidas em 29/02/2016

221914522016 05/02/16 05/02/16 Núcleo de Estatística E-mail fornecidas em 13/09/2016

5455151212016 12/01/16 21/01/16 Presidência 201600061188 fornecidas em 04/03/2016

533814322016 03/02/16 08/03/16 Presidência 201600289713 fornecidas em 19/09/2017

258142012016 20/01/16 20/01/16 Presidência E-mail fornecidas em 21/01/2016

723151142016 11/04/16 11/04/16 E-mail fornecidas em 12/04/2016

Solicita seja informado o quantitativo 
de cargos existentes e efetivamente 
ocupados de Oficial de Justiça, o 
salário inicial e final, bem como os 
benefícios do cargo.

Coordenadoria de Gestão 
de pessoas

Solicita Ato da Assessoria da 
Presidência que retirou gratificação 
prevista em lei

Solicita que seja franqueado ao 
requerente o acesso às listas de 
verificação (checklist) e Normas de 
Procedimentos afetas aos órgãos que 
compõem os Sistemas Administrativos 
do Poder Judiciário e outras 
informações que especifica.

Solicita orçamento previsto e o 
orçamento aplicado para implementar a 
LAI

Presidência – Ass. Plan. 
Orç. Gestão Estratégica

Solicita procedimento de escolha do 
Presidente do TJES

Resposta fornecida pela 
Ouvidoria

Realiza pesquisa sobre uso indevido 
de fundos federais destinados 
sobretudo à educação, saúde, e 
combate a pobreza, por municípios e 
empresas. Parte da pesquisa consiste 
em levantar as empresas que entraram 
com pedido/requerimento de falência 
e/ou reorganização em todo o território 
nacional, no período de 2000 a 2014.

Solicita informações sobre a reserva de 
quantia para o custeio de nomeações 
em virtude de concurso público. 

Assessora de 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão Estratégica

Solicita n° de processos (1° grau) e 
recursos (2° grau) distribuídos com o 
cadastro de classe “Falência de 
Empresários, Sociedades 
Empresariais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte” e de 
assunto “Autofalência”

Indaga qual o procedimento que o 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo possui para a 
designação de magistrados para 
atuação em cada processo

A ausência de resposta 
após o encaminhamento 
à Presidência ensejou a 
interposição de recursos 
de 1ª a 3ª instância pelo 
requerente.

Solicita dados sobre eventuais 
Varas/Câmaras ambientais existentes 
no PJES

Jornalista pesquisa sobre o número de 
magistrados no país e solicita dados 
sobre membros existentes no PJES

Solicita informações sobre extinção de 
punibilidade de indivíduo. Alega 
impossibilidade de contato com a 
comarca onde tramitou o processo de 
referência

Marechal Floriano - Vara 
Única
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5248151142016 11/04/16 14/04/16 201600491449 fornecidas em 15/06/2016

2940171562016 26/02/16 - 201600234990 fornecidas em 15/06/2016

324316832016 08/03/16 18/03/16 Presidência 201600301782 Não houve retorno à Ouvidoria

1748151532016 13/03/16 18/03/16 Presidência 201600344379 fornecidas em 30/03/2016

5953141352016 13/05/16 13/05/16 EMES E-mail fornecidas em 13/05/2016

3554121652016 16/05/16 16/05/16 E-mail Não houve retorno à Ouvidoria

Requer informações sobre a adesão do 
PJES à Tabela Processual Unificada 
do CNJ

Presidência/Núcleo de 
estatística/STI

Solicita que seja informado quais são 
os valores do auxílio alimentação 
pagos a servidores e membros do 
PJES e se há incidência sobre o valor 
de tais verbas

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

Solicita dados sobre quantidade de 
denúncias encaminhadas pelo 
Ministério Público e cópias em formato 
digital ou os números referentes a 
todas as ações penais abertas em 
2013, 2014 e 2015 que 
tramitam/tramitaram em primeira e 
segunda instância sobre casos de 
aborto

Não houve retorno à Ouvidoria. 
Instado a se manifestar sobre 
atendimento do pedido, reclamante 
não retornou contato.

Obs.: Em 06/12/2016, solicitou-se   à 
Presidência do TJES que seja 
informado o status da manifestação 
(Protocolo TJES 201601789100).  

Em 09/01/2017, a Presidência do 
TJES nos informou em qual setor 
estava tramitando a presente 
manifestaçao.

Atual status: Aguardando resposta 
da Presidência do TJES.

Solicita que os dados referentes ao 
anexo VIII da resolução 102 do CNJ 
disponíveis em 
http://www.tjes.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3932&catid=249&Itemid=330
(remunerações dos magistrados, para 
cada mês do ano de 2015) sejam 
disponibilizados em formato 
processável por máquina

Solicita informação no intuito de saber 
se há no estado do Espírito Santo 
algum local ou instituição que esteja 
oferecendo curso para Mediador 
Judicial nos termos implantados pelos 
CNJ

Solicita cópia do termo de convênio 
firmado para a implantação do projeto 
“Botão do Pânico”

Coordenadoria de 
Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher do 
TJES e Núcleo de 
Comissões do TJES.

Não houve retorno à Ouvidoria.

Obs.: Em 06/12/2016, foi reiterado à 
Coordenadoria de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
do TJES (Protocolo TJES 
201601789052).  

Atual status: Aguardando resposta 
da Coordenadoria de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
do TJES. 

http://www.tjes.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3932&catid=249&Itemid=330
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45812842016 08/04/16 11/04/16 Presidência 201600467140 Não houve retorno à Ouvidoria

332141142016 11/04/16 14/04/16 Presidência 201600491517 fornecidas em 17/05/2016

313952016 09/05/16 09/05/16 E-mail fornecidas em 18/07/2016

2413131052016 10/05/16 10/05/16 Ouvidoria Judiciária / STI E-mail fornecidas em 19/05/2016

Solicita a relação, por vara, de 
Processos em Estoque – a partir de 
31/12/2014 a 31/12/2015; relação, por 
vara, de Processos distribuídos  - a 
partir de 01/01/2015; relação de 
pessoal alocado – a partir de 
Julho/2015.

Não houve retorno à Ouvidoria (em 
06/12/2016).

Obs.: Em 06/12/2016, solicitou-se   à 
Presidência do TJES que seja 
informado o status da manifestação 
(Protocolo TJES 201601789100).  

Em 09/01/2017, a Presidência do 
TJES nos informou em qual setor 
estava tramitando a presente 
manifestaçao.

Atual status: Aguardando resposta 
da Presidência do TJES.

Com a finalidade de obter informações 
para contratação de serviços com 
instituições bancárias (negociar futuros 
contratos), TJSC realiza pesquisa e 
solicita resposta aos seguintes itens: 1. 
Nome do Tribunal; 2. Há centralização 
de depósitos judiciais em única 
instituição bancária? 3. Caso positivo, 
qual o número do contrato? 4. O 
Tribunal obtém receita com o referido 
contrato? 5. Caso positivo, qual é o 
percentual do montante depositado? 6. 
O Tribunal possui software próprio de 
gestão de depósito judicial? 7. O 
levantamento do depósito judicial é 
operacionalizado por “alvará digital” 
(forma eletrônica)?

Considerando que o concurso de juiz 
foi homologado em 26 de maio de 
2014, quero saber se vai ser 
prorrogado e se já foi nomeado alguem 
e qual o último nomeado

Coordenadoria de Gestão 
de pessoas

Solicita informação para os seguintes 
questionamentos:
- Qual o horário de protocolo e 
expediente do tribunal?
- Quais são os tipos de sistema para 
consulta processual que o TJ utiliza?
- Qual a situação dos processos 
(quando é físico e quando é 
eletrônico)?
- Quando há a  publicação e intimação 
da parte do processo?
- Usa CNJ ou algum outro meio de 
identificação do processo?
- Há a criação de um novo número com 
a mudança de fase do processo, ou em
outras situações (quais)? Ex: 2 
instancia, embargos de declaração, 
etc.



Planilha1

Página 6

598142552016 25/05/16 25/05/16 E-mail fornecidas em 06/06/2016

4131142672016 26/07/16 - E-mail fornecidas em 26/07/2016

5843122872016 28/07/16 - E-mail fornecidas em 05/08/2016

2128171582016 15/08/16 15/08/16 Diretoria do Forum E-mail fornecidas em 17/08/2016

175131682016 16/08/16 16/08/16 E-mail fornecidas em 05/10/2016

1824142552016 25/05/16 25/05/16 E-mail fornecidas em 15/06/2016

4237171362016 13/06/16 14/06/16 E-mail fornecidas em 09/08/2016

535414172016 01/07/16 02/08/16 E-mail fornecidas em 31/08/2016

Para instruir pesquisa, indaga: “1. 
Como são feitas as solicitações e 
controle das solicitações de compra no 
TJ (planilha, sistema, manualmente); 2. 
Como é realizada a triagem dos 
pedidos de compra no TJ? (planilha, 
sistema, manualmente) 3. Como é 
realizada a cotação e pesquisa de 
preço em um processo de compra? 4. 
Quando vai realizar uma compra, 
precisa reservar o recurso 
orçamentário, como o órgão garante 
que tem disponibilidade de orçamento 
para aquela compra? 5.Como é feito o 
registro da adjudicação e da 
homologação da licitação, tanto 
eletrônica como presencial? 6. É 
realizada alguma auditoria, interna e 
externa? Já sofreu alguma penalidade 
por dados inconsistentes?"

Secretaria de Compras, 
licitações e contratos (Obs. 
manifestação respondida 
com o auxílio dos seguintes 
setores Coordenadoria de 
Suprimento e Controle 
Patrimonial/Secretaria de 
Infraestrutura/Coordenador
ia de Finanças e Execução 
Orçamentária/Secretaria de 
Controle Interno)

Solicita informações sobre como 
participar do curso de "mediação ou 
conciliação",  pelo Tribunal de Justiça 
do ES ou no EMES.

Informações prestadas 
diretamente pela Ouvidoria 
Judiciária, com base em 
resposta anteriormente 
dada, em manifestação de 
idêntico teor 
(5953141352016).

Solicita informações sobre 
procedimentos adotados na Ouvidoria 
Judiciária, bem como número de 
registros efetuados.

Informações prestadas 
diretamente pela Ouvidoria 
Judiciária.

Solicita informações sobre o 
procedimento de licitação para 
exploração econômica da cantina do 
Forum de Colatina.

Requer informações sobre contrato do 
Tribunal com a empresa E. E. E. (Início 
da vigencia, renovação e data para o 
fim do contrato), pois tais informações 
não aparecem no site do Tribunal.

Seção de Controle de 
Contratos

Solicita informações sobre eventuais 
incidentes de resolução de demandas 
repetitivas instaurados, bem como 
eventual existência de normatização 
sobre o tema no âmbito do TJES. 

Coordenadoria de 
Protocolo, Registro e 
Distribuição 

Solicita acesso aos autos n° 
2007.00.479.026 para fins de consulta 
e reprodução.

Corregedoria-Geral da 
Justiça

Solicita informações sobre a eventual 
existência de  Processo Administrativo 
de Responsabilização de pessoas 
jurídicas instaurado no âmbito desse 
TJES com fundamento na Lei nº 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Coordenadoria de 
Protocolo, Registro e 
Distribuição 
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62018282016 02/08/16 02/08/16 E-mail fornecidas em 18/10/2016

3920172382016 23/08/16 06/09/16 E-mail fornecidas em 21/10/2016

1049141292016 12/09/16 - E-mail fornecidas em 11/10/2016

64112692016 06/09/16 06/09/16 E-mail fornecidas em 16/09/2016

52814582016 03/08/16 05/08/16 E-mail fornecidas em 10/08/2016

82117982016 09/08/16 - - E-mail

550171782016 17/08/16 - E-mail fornecidas em 31/08/2016

Solicita cópias de publicações em 
Diário Oficial das classificações, 
obtidas pelo manifestante, nas diversas 
etapas do concurso público prestado 
em 1991.

Secretária de Gestão de 
Pessoas do TJES

Requer informações sobre como 
acessar a lista cronológica dos 
processos em cada Vara Judiciária, 
nos moldes do §1º do art. 12 do CPC.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

Solicita que seja informado se esse 
Tribunal tem alguma publicação própria 
(manual, apostila, página na internet, 
etc.), destinada a orientar a redação e 
a revisão dos textos dos atos e 
decisões emanados dessa Corte.

Informações prestadas 
diretamente pela Ouvidoria 
Judiciária.

Solicito, por meio da Ouvidoria do 
Tribunal de Justiça, a indicação de 
informações referentes à (1) 
quantidade de servidores que atuam, 
atualmente, na condição de OFICIAL 
DE JUSTIÇA; (2) ao número de vagas 
criadas por lei para esse cargo; e, (3) o 
número de cargos não preenchidos. E, 
no caso de existência, (4) o número de 
oficiais de justiça ad hoc em atividade 
no Tribunal. 

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

Solicita acesso ao cadastro de 
mediadores/conciliadores que atuam 
junto ao TJES

Núcleo de Métodos 
Consensuais de Solução 
de Conflitos

Solicita a relação de todos os imóveis 
do Poder Judiciário do Estado

Não fornecidas

Manifestante não forneceu 
identificação válida (art. 10 da Lei 
12.527/11 e art. 12 do Decreto 
Federal 7.724/12).

Solicita informações acerca do número 
(atual e eventual redução posterior) de 
membros  do Órgão Especial deste 
Tribunal de Justiça, além da 
correspondente relação de 
competências.

Informações prestadas 
diretamente pela Ouvidoria 
Judiciária.
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113162992016 29/09/16 04/11/16 201601617590 fornecidas parcialmente em 07/10/2016

5034162992016 29/09/16 29/09/16 E-mail fornecidas em 21/10/2016

5453133102016 03/10/16 03/10/16 E-mail fornecidas em 03/10/2016

5815143102016 42646 42646 E-mail

3451143102016 03/10/16 07/10/16 201601476169

Solicita dados sobre a folha de 
pagamento dos servidores do Tribunal 
de Justiça

Prestadas inicialmente pela 
Ouvidoria Judiciária e 
remetida, em razão de 
recurso, à Presidência

Parte das informações solicitadas 
são de caráter pessoal.

Recurso em 07/10/2016 – 
Remessa à Presidência

Não houve retorno

Obs.: Em 06/12/2016, 
solicitou-se   à 
Presidência do TJES que 
seja informado o status 
da manifestação 
(Protocolo TJES 
201601789100).  

Em 09/01/2017, a 
Presidência do TJES nos 
informou em qual setor 
estava tramitando a 
presente manifestaçao.

Atual status: Aguardando 
resposta da Presidência 
do TJES.

Solicita informações sobre como o 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo 
disponibiliza aos seus servidores e 
colaboradores questionário de 
Pesquisa organizacional.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas / Coordenadoria 
de Serviços Psicossociais e 
de Saúde 

Solicita informação sobre o gasto com 
telefonia (fixa e móvel) da sede do 
TJES de janeiro a junho de 2016

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

Solicita preenchimento de pesquisa 
contendo dados referentes à temática 
de treinamento, desenvolvimento e 
educação corporativa (TD&E)

Escola da Magistratura – 
EMES

fornecidas em 15/12/2016

Setor não atendeu o pleito da 
solicitante, por se tratar de uma 
pesquisa "voltada a um público 
individual".

Recurso de 1ª instância 
em 13/10/2016, 
encaminhado ao Diretor 
da EMES.

Obs.: Em 06/12/2016, 
solicitou-se   à Escola da 
Magistratura do TJES 
(EMES) que seja 
informado o status da 
manifestação (Protocolo 
TJES 201601789110).  

Prestadas em 
15/12/2016.

Solicita dados brutos, registros 
administrativos e/ou estatísticas 
relativas à estrutura e ao desempenho 
do sistema de controle de disciplina 
dos servidores vinculados à justiça do 
Estado - estrutura burocrática e 
normativa, e dados quantitativos 
relativos à eficiência, à eficácia, à 
efetividade e à economicidade das 
atividades desempenhadas pelas 
comissões de apuração disciplinar, nos 
feitos de sindicância e processos 
administrativos disciplinares sumários e 
ordinários tramitados, e em tramitação, 
na instituição.

Corregedoria-Geral da 
Justiça Fornecidas em 07/12/2016
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4711153102016 03/10/16 03/10/16 Núcleo de Estatística E-mail fornecidas em 10/10/2016

2740144102016 04/10/16 04/10/16 E-mail

3513172792016 27/09/16 - - fornecidas em 28/09/2016

1753137102016 07/10/16 10/10/16 E-mail fornecidas em 10/10/2016

54491314102016 14/10/16 14/10/16 E-mail fornecidas em 15/12/2016 

2834154112016 04/11/16 04/11/16 Núcleo de Estatística E-mail

40501518112016 18/11/16 18/11/16 E-mail fornecidas em 15/12/2016 

15452016 04/05/16 04/05/16 E-mail fornecidas em 05/05/2016

313952016 09/05/16 09/05/16 E-mail fornecidas em 18/07/2016

484413812016 08/01/16 20/01/16 Presidência 201600060917 fornecidas em 30/03/2017

11171428112016 21/11/16 28/11/16 NUPEMEC E-mail fornecidas em 01/12/2016

Solicita o número de ações sobre 
improbidade administrativa que 
tramitam ou tramitaram de maio de 
2006 a junho de 2016 em 1ª e 2ª 
instâncias no Espírito Santo

Solicita os números de Conciliações 
realizadas por Juizados Especiais 
Cíveis durante o ano de 2016 ou 2015 
ou até mesmo 2014 (número de 
audiências realizadas e acordos 
efetuados).

Coordenadoria dos 
Juizados Especiais Fornecidas em 17/10/2016.

Solicita a disponibilização, em formato 
PDF ou PDF-A3 A, dos Diários de 
Justiça dos anos de 2015 e 2016 

Informações prestadas 
diretamente pela Ouvidoria 
Judiciária.

Indaga se o TJES possui comissão 
constituída exclusivamente com a 
finalidade de Auditoria Patrimonial, ou 
se esta atribuição recai sobre o Órgão 
de Controle Interno da Instituição.

Coordenadoria de 
Suprimento e Controle 
Patrimonial / Secretaria de 
Controle Interno

Solicita informação sobre a 
implementação  de processos 
eletrônicos em Comarca. 

Secretaria de Tecnologia 
da Informação

Solicita números de todos processos 
em tramitação e baixados no TJES, 
bem como outros dados relacionados.

fornecidas em 31/01/2017

Solicita informação sobre previsão para 
o e-diário voltar a ser disponibilizado no 
modo revista.

Secretaria de Tecnologia 
da Informação 

Solicita informação sobre a quantidade 
de juízes leigos lotados na Comarca de 
Vitória e data de vencimento do último 
contrato em vigência.

Coordenadoria dos 
Juizados Especiais

Solicita informação sobre eventual 
prorrogação do concurso do PJES para 
o cargo de Juiz Substituto.

Secretaria de Gestão de 
Pessoas

Solicita informações sobre acordos de 
colaboração premiada que foram 
levados ao conhecimento do Poder 
Judiciário: quantidade total de acordos, 
quantidade de acordos homologados, 
quantidade de colaboradores que 
estavam presos cautelarmente na data 
de sua homologação e quantidade de 
colaboradores que permaneceram 
presos cautelarmente após a 
homologação judicial. 

Em síntese, solicita informações sobre 
a eventual existência de alguma "Junta 
de conciliação de medicamentos" ou 
projeto similar neste Tribunal de 
Justiça.
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4640171122016 01/12/16 01/12/16 201601772726 fornecidas em 19/12/2016

1926127122016 06/12/16 06/12/16 fornecidas parcialmente em 20/01/2017

OBS¹: Não foram verificados pedidos de acesso à informação com fundamento na Lei nº 12.527/2011 anteriormente a 2014.

OBS²: Pesquisa realizada através de contagem manual de dados mostrados na tela do Programa Dumbo, ante a ausência de ferramenta de emissão de relatórios. 

OBS³: Relatório atualizado em 13/11/2017.

Solicita, com base na Lei 12.527/12, 
resposta aos seguintes 
questionamentos:
- Quantos são os servidores do Poder 
Judiciário, hoje, com condutas sob 
alguma investigação da Corregedoria?
- Quais as naturezas dos desvios 
apurados de cada um dos servidores 
cujas condutas estão sendo 
investigadas?
- Quantos servidores tiveram conduta 
investigada ao longo de 2015?
- Quantos sofreram alguma punição e 
quais foram elas?
- Quantos servidores tiveram conduta 
investigada ao longo de 2016?
- Quantos sofreram alguma punição e 
quais foram elas? - Quais foram, em 
linhas gerais, os desvios apurados, em 
cada um dos casos?
- Os desvios representaram, em 2015 e 
2016, quais prejuízos mensuráveis ao 
erário?

Corregedoria-Geral da 
Justiça

Solicita acesso a todos os pedidos de 
acesso à informação feitos ao Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo 
de 2012 a 2016, bem como às 
respectivas respostas aos pedidos, aos 
recursos, às respostas aos recursos e 
a todos os anexos.

Ouvidoria Judiciária / 
Presidência

Limitações do sistema utilizado pela 
Ouvidoria.

Recurso de 1ª instância 
em 03/05/2017. Ouvidoria 
Judiciária manteve a 
decisão e encaminhou o 
recurso à Presidência do 
TJES em 10/05/2017 
(Protocolo TJES 
201700611053).

Recurso de 2ª instância 
em 22/05/2017. Ouvidoria 
Judiciária encaminhou à 
Presidência do TJES em 
04/07/2017 (Protocolo 
TJES 201700917051). 

Atual status: Aguardando 
resposta da Presidência 
do TJES.

Quantidade de pedidos de informação recebidos: 71
Quatidade de pedidos de informaçao atendidos: 61
Quantidade de pedidos de informação indeferidos parcialmente: 03
Quantidade de pedidos de informaçao indeferidos totalmente: 03 
Quantidade de pedidos de informação em processamento: 07
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