Guia para consulta de
andamento processual no
Tribunal de Justiça

Milhares de pessoas em todo Espírito Santo
procuram a Defensoria Pública do Estado
(DPES) em busca de orientação jurídica. Os
casos que não são resolvidos de forma
extrajudicial (sem processo judicial), terão
andamento nas diversas Varas do Tribunal de
Justiça do Estado (TJES). A consulta do
andamento processual pode ser feita tanto nas
Varas, quanto no site do TJES. Para ajudar o
cidadão a encontrar as informações que
precisa, a DPES preparou este guia.
Dei entrada na Defensoria, e agora?
Caso sua demanda não seja resolvida
extrajudicialmente (sem processo judicial), a
ação será encaminhada ao TJES, para a Vara do
Fórum que irá julgar o pedido. É o TJES (Vara)
que irá agendar as audiências, enviar as
intimações e, por ﬁm, dar a sentença (decisão
do processo).
Quanto tempo demora?
O tempo de demora do processo depende do
TJES (Vara). Em média, um processo judicial
demora cerca de dois anos e cinco meses para
que o Juiz dê uma sentença (informação do
Conselho Nacional de Justiça/CNJ).

Como acompanho o andamento?
Depois que a Defensoria Pública dá entrada no
processo, a responsabilidade pelo andamento
processual é da Vara (TJES). O andamento
processual pode ser consultado tanto na Vara,
quanto no site do TJES.
Como sei a Vara onde está o meu processo?
Essa informação pode ser obtida na Defensoria
Pública. Basta agendar um horário enviando
uma mensagem para o WhatsApp da unidade
na qual recebeu atendimento. Veja a lista
completa de endereços e telefones em:
www.defensoria.es.def.br
Caso preﬁra, vá presencialmente a unidade
para realizar o agendamento.

Como faço a consulta do meu processo no
site do TJES?
Para consultar o andamento do seu processo
no site do TJES, siga os passos a seguir:
• Caso o seu processo seja físico, com o número
do processo e a indicação da Vara onde sua
demanda está em andamento, acesse:
www.tjes.jus.br
• Procure o Item “Consulta Processual”.

• Clique em:
“Consultar Processo em 1ª e 2ª Instância”.

• Digite o número do processo, marque o
campo “Não sou um robô” e clique em
“Pesquisar”.
• Também é possível pesquisar pelo nome da
parte, caso o processo não esteja em segredo
de justiça. Para isso, é só alterar a forma de
busca na setinha.

• Caso o seu processo seja eletrônico, acesse:
www.tjes.jus.br
• Procure o ícone “Consulta Processual”.
• Na página “Processos”, clique em “PJe 1º
Grau”.

• Nesta página, digite o número do processo ou
o “Nome da Parte” (pessoa interessada que
consta no processo) e clique em “Pesquisar”.

Fique atento!
Os processos que estão em segredo de justiça
(processos de Família, dentre outros) somente
podem ser consultados pelas partes e seus
procuradores (o procurador será ou o membro
da Defensoria Pública ou o (a) advogado (a)
particular).
Se você é parte em um processo que corre em
segredo de justiça, a lei lhe dá o direito de
consultar o processo pessoalmente, mesmo
sem a presença do procurador.

Atenção!
Caso não consiga consultar ou dê erro, entre
em contato com a Vara do Fórum, informando
que você é parte no processo e deseja saber
como pode visualizar o andamento pela
internet.
• Os contatos da Vara do Fórum podem ser
encontrados na parte de cima da página
(www.tjes.jus.br), clique em “Consultas”,
depois em “Telefones e Endereços”. Em
seguida clique no ícone “Comarcas” e procure
aquela onde está o seu processo.

Posso enviar e-mail para a Vara pedindo
informação processual?
Sim. Atualmente, existe um serviço do TJES
chamado “Balcão Virtual”. Por meio dele, a
pessoa interessada pode solicitar informações
à Vara por e-mail ou até, em alguns casos,
conversar com o servidor da Vara por
videoconferência.
• Acesse: www.tjes.jus.br
• Clique em “Serviços”
• Em seguida “Balcão Virtual”
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