






























 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

ANEXO I 

(Anexo ao Regulamento – Portaria JFES-POR-2014/00073) 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA BAIXA DEFINITIVA DE AUTOS  

 Órgão Julgador/Vara ____________________Processo nº _____________________________  

Classe __________________________________ Assunto (TUA)___________________________________  
 

Processo acessório ou apenso: ( ) Sim ( ) Não  

1. Verificação de pendências impeditivas de baixa:  
 
a) Há determinação de arquivamento? ( ) sim ( ) não  
b) Há sentença de extinção, ou decisão terminativa, ou acórdão transitado em julgado? ( ) sim ( ) não  
c) Há petições/documentos pendentes de juntada? ( ) sim ( ) não  
d) Há outros processos e recursos vinculados a estes autos (execução, embargos, agravos, dependentes, 
apensos, etc.- verificar referências nos autos ou eventos lançados no sistema)? ( ) sim ( ) não  
e) Em caso positivo, essa vinculação está registrada no sistema processual? ( ) sim ( ) não  
f) Levantamento de depósito (alvará/conversão) ou pagamento de ofício requisitório de pequeno valor e 
precatório requisitório de pagamento ( ) sim ( ) não ( ) não se aplica  
g) Levantamento de penhora/hipoteca e fiel depositário?   ( ) sim ( ) não ( ) não se aplica  
h) Destinação de bens apreendidos ou acautelados em depósitos judiciais ( ) sim ( ) não ( ) não se aplica  
i) Os autos do processo foram digitalizados para tramitação que ainda não foi finalizada?  

( ) sim ( ) não ( ) não se aplica  
j) Traslado de peças ( ) sim ( ) não ( ) não se aplica  
k) Outros___________________________________________ 
l) Todas as pendências foram sanadas? ( ) sim ( ) não  

2. Verificação do cumprimento dos provimentos judiciais não impeditivos de baixa:  

a) Foi dado cumprimento à condenação principal constante da decisão final transitada em julgado?  
( ) sim ( ) não ( ) não se aplica  

b) Foram feitos ou suspensos os pagamentos de verbas de sucumbência (honorários, custas e despesas 
processuais)? 
    ( ) sim ( ) não ( ) não se aplica  
 
3. Processo com recomendação de guarda permanente? ( ) sim ( ) não  
Obs.: Conforme item XIII da Recomendação nº 37/2011–CNJ. Tal indicação deverá ser fundamentada para 
avaliação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos  

4. Baixa Definitiva em ____________/__________/________, fl.(s)____________  

5. Observações:  
 

____________________________________, ___________/____________/__________ 
(Local)                                                      (Data) 

 
____________________________________________________________ 

(Nome do Servidor, Matrícula, Assinatura) 



 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

A N E X O  I I  
 (anexo ao Regulamento da Portaria JFES-POR-2014/00073) 

 
T  E  R  M O    D  E    C  R  E  D  E  N  C I  A M  E  N  T  O  

(Lei nº 11.419/06 e Resolução nº 01/07, do TRF 2a. Região) 
 
Nome*: ______________________________________________________________  

Identidade: __________________________ Órgão Expedidor:  __________________ 
CPF*: ______________________________ OAB: _____________________________ 
Matrícula funcional*: _____________________ Localidade:______________________ 
Telefone(s)*: ___________________________ Celular:_________________________ 
Fac-símile: E-mail*:    

Entidade*: ______________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caso opte por cadastrar uma seção do órgão como “Master ”, preencher os campos abaixo:  

□ Seção da Estrutura do Órgão como Usuário “Master” - A critério e conveniência do órgão, 
poderá ser cadastrado também como “Máster” uma seção responsável existente em sua 
estrutura organizacional: 
Nome da Seção:_____________________________________ __________________ 

Sigla da Seção: _______________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vem requerer, nos termos do art. 2 º  da Lei 11.419/2006, e ciente das condições 
constantes do verso deste Termo, o prévio credenciamento para o uso dos serviços eletrônicos 
abaixo assinalados: 

(  ) PUSH – Acompanhamento por E-mails 
(  ) Serviço de consulta WEB 
(  ) Ajuizamento de ações por meio eletrônico 
(  ) Envio de petições por meio eletrônico  
(  ) Recebimento de comunicações processuais (citações e intimações) por meio eletrônico. 
 

          /     /  
                                        (Local)                                            (Data)                                  

                                              
                                                  (Assinatura do Requerente) 

 

Recebido por:____________________________(Sigla da Unidade/Vara/Juizado) 

                                       

                                     _____________________________________            
                                             (Assinatura e matrícula do servidor) 

 

* Campos de preenchimento obrigatório. 
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A N E X O  I I I  

 (anexo ao Regulamento da Portaria JFES-POR-2014/00073) 

ORI ENT AÇÕ E S R EL AT I V AS  AO  CR E DE N CI AM ENT O 
 

Dos requisitos para credenciamento 

1. O credenciamento dos advogados  para consulta especial, recebimento de comunicações de 
atos processuais e oferecimento de petições por meio eletrônico no âmbito da SJES dar-se-á mediante 
cadastramento prévio na página da internet da SJES e posterior identificação pessoal, nos termos do 
art. 2º da Lei 11.419/2006 e do art. 37 da Resolução 01/2007 da Presidência do TRF/2ª Região; 

2. Comparecimento do postulante ao cadastro, a qualquer uma das Varas ou Juizados Especiais 
eletrônicos da Seção Judiciária do Espírito Santo, munido do original e cópia da identificação emitida pela 
OAB e do Termo de Credenciamento emitido quando do pré-cadastramento (em duas vias), 
devidamente preenchido e assinado, para identificação pessoal e validação de seus dados cadastrais; 

3. No caso de Defensores públicos, membros do Ministér io Públ ico e Procuradores de 
entes públicos, será cadastrado apenas o “Master”, que ficará encarregado de proceder ao cadastro 
dos demais procuradores. A critério e conveniência do órgão, poderá ser cadastrado como “Master” uma 
pessoa física, no caso o Procurador-Chefe ou o advogado indicado, ou uma seção responsável existente em 
sua estrutura organizacional. A opção deverá ser manifestada no Termo de Credenciamento (Anexo II), 
devendo ser preenchido o campo adequado conforme a opção desejada; 

3.1. Para fins de cadastro do “Master”, deverá ser impresso na página da internet da SJES o Termo de 
Credenciamento  (em duas vias ), estar preenchido e assinado pelo Procurador-Chefe ou, se for o caso, 
pelo Presidente do Órgão, devendo ser entregue no Núcleo de Apoio Judiciário (NAJ), localizado na Av. 
Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Bairro Monte Belo, Vitória-ES, Térreo. Na ocasião deverá ser 
apresentado, ainda, documento que comprove os poderes específicos de procurador-chefe ou presidente do 
órgão.  

Do acesso 

1. No caso de advogados e/ou demais usuários-partes , o acesso ao sistema dar-se-á mediante 
identificação pelo número do CPF e ou CNPJ e de senha  específica para esse fim, criada pelo 
próprio requerente durante o pré-cadastramento ; 

2. O presente credenciamento torna o requerente apto à prática dos atos processuais para os quais se 
habilitou, a partir da validação do seu cadastro feito pela Vara ou juizado eletrônico; 

3. No caso de Defensores públ icos, membros do Ministér io Públ ico e Procuradores 
de entes públ icos, o credenciamento torna o requerente apto à prática dos atos processuais para os 
quais se habilitou, a partir do quinto dia , a contar da entrega do Termo de Credenciamento no Núcleo 
de Apoio Judiciário - NAJ. A senha de acesso será enviada para o endereço de correio eletrônico fornecido 
pelo requerente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento do referido termo. Após o 1º 
acesso, a senha deverá ser trocada, imediatamente;  

4. A senha recebida é de uso pessoal e intransferível, devendo o usuário se responsabilizar por sua 
guarda, sigilo e correta utilização; 

5. A troca da senha ou do endereço de correio eletrônico informado quando do pré-cadastramento será 
possível por meio de opções próprias disponíveis no sítio eletrônico da SJES; 

6. Em caso de perda da senha, o usuário deverá solicitar o reenvio mediante o uso de opção própria 
disponível no sítio eletrônico da SJES. A nova senha será enviada automaticamente para o endereço de 
correio eletrônico cadastrado. 
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Das comunicações processuais (citações e intimações ) por meio eletrônico 

1. Ao requerer, pelo presente Termo, o credenciamento para o recebimento de comunicações processuais 
(citações e intimações) por meio eletrônico, o órgão credenciado concorda em ser citado e intimado dos 
atos processuais praticados pelos juízos eletrônicos da SJES apenas de forma eletrônica, salvo 
impossibilidade técnica previamente comunicada; 
 
2. As instruções quanto ao adequado procedimento para ciência das citações e intimações eletrônicas 
encaminhadas às entidades ficarão disponibilizadas em tutorial elaborado pelo NTI, no site da SJES, ficando 
a cargo da entidade proceder à consulta para conhecimento.  

3. As secretarias dos juízos atualizarão diariamente as citações e intimações eletrônicas 
disponíveis para consulta dos destinatários, divulgando-as na página da SJES. O conteúdo das citações e 
intimações compreenderá a íntegra de sentenças, decisões, despachos e atos de secretaria; 

4. A citação e a intimação dar-se-ão como efetivadas no momento em que ocorrer a confirmação do seu 
recebimento através de link específico inserido na referida página da SJES. A contagem do prazo 
iniciar-se-á no primeiro dia útil após esta confirmação, ressalvado o disposto no item 5 deste título; 

5. Os atos ficarão disponíveis para confirmação de citação e/ou intimação durante 10 dias corridos. Caso 
o destinatário não acione o botão apropriado durante esse período, a citação e a intimação serão 
consideradas efetivadas, correndo o prazo assinalado a partir do primeiro dia útil seguinte; 

6. A consulta às citações e intimações poderá acontecer em qualquer dia e horário; 

7. Assim que for instituída a comunicação de atos processuais por meio eletrônico no âmbito da SJES, todos 
os usuários cadastrados no sistema com a opção pelo recebimento das comunicações processuais de forma 
eletrônica passarão a ser intimados eletronicamente, dispensando-se a publicação no órgão oficial, 
inclusive eletrônico; 

8. Na hipótese de existência de mais de um advogado constituído nos autos, será intimado aquele que 
subscreveu a inicial, salvo solicitação expressa nos autos do processo em sentido contrário ou mudança 
de patrono no curso da lide. Havendo mais de um subscritor a comunicação será dirigida somente a um 
deles, indistintamente; 

9. Enquanto não estiver instituída a comunicação de atos processuais por meio eletrônico no âmbito 
da SJES, as intimações e citações permanecerão sendo realizadas pelos meios convencionais. 

Do envio de petições por meio eletrônico 

1. As petições enviadas por meio eletrônico devem se constituir de arquivos eletrônicos com as 
seguintes características, não sendo possível o peticionamento por meio de arquivos que não as atendam 
integralmente: 

a) Formato PDF (Portable Document Format) versão 1.4; 
b) Tamanho máximo de 4 MB (Megabytes). 

2. O Núcleo de Distribuição disponibilizará suporte aos usuários por meio do correio eletrônico 
peticaoeletronica@jfes.jus.br ou pelo telefone (27) 3183-5157.  

 
  

 


