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Tribunal implanta robôs de Inteligência Artificial e Automação para 
agilização de tramitação processual.  

O Tribunal finalizou em abril a etapa de 

implantação de módulos que atuam em conjunto 

com o PJe. As soluções utilizam abordagens de 

Inteligência Artificial e de Automação para agilizar a 

tramitação processual. 

O Elis – robô que utiliza IA para acelerar a triagem, seleção e 

despacho de processos de Execução Fiscal que tramitam no PJe, 

automatizando o trabalho repetitivo. Também confere documentos, 

datas e dados dos processos, fazendo o encaminhamento 

automático para os magistrados. 

O iSisbajud – robô que utiliza automação para integrar o PJe com o 

sistema SISBAJUD, permitindo o envio das ordens judiciais e análise 

das repostas encaminhadas pelas instituições financeiras, reduzindo 

os prazos das tramitações dos processos e aumentando a 

efetividade das decisões judiciais. 

A partir de agora, as etapas de configuração e homologação do 

funcionamento das soluções serão conduzidas pelo Laboratório de 

Inovação do TJMA, juntamente com grupos de servidores e 

magistrados. 

Processo judicial eletrônico funciona a partir de agora em todas as 
comarcas do Maranhão. 

O protocolo, o registro,  a distribuição, a autuação, a 
tramitação e as comunicações nos processos judiciais, 
bem como a prática dos atos processuais e respectiva 
representação por meio eletrônico, já são feitos 

exclusivamente pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 
todas as comarcas do Maranhão. 

O Tribunal concluiu em abril a implantação do sistema PJe em todas 
as comarcas do Maranhão, permitindo que as ações possam 
tramitar de forma totalmente eletrônica nas varas, juizados e turmas 
recursais dessas comarcas. 

O PJe Cível já estava implantado em todas as 107 comarcas do 

estado desde agosto de 2019, quando a Comarca de Alto Parnaíba se 

tornou a última a receber o sistema. A partir de 5 de abril, com a 

conclusão da implantação do PJe Criminal, todas as comarcas 

passaram a operar no sistema. 

Tribunal lança App para abertura e 
acompanhamento de chamados de 
suporte a TI. 

O Tribunal lançou um App para 
solicitação de suporte de TI, o SDesk. 

A proposta é substituir as ligações 
telefônicas e e-mails, por 
cadastramento direto de  solicitações 
no App, usando o celular.  

O SDesk permite anexar fotos, vídeos, 
voz e arquivos de texto  ao chamado, 
abrir e acompanhar o atendimento, 
usando apenas o celular.  

O SDesk funciona inicialmente em 
Android e está disponível na Play 
Store, do Google. 

Tribunal conclui projeto de 
modernização do Datacenter do 
Fórum de São Luís. 

O Tribunal concluiu em abril o projeto 
de modernização do Datacenter do 
Fórum de São Luís. 

Durante a execução do projeto foram 
instalados novos servidores, novos 
equipamentos de armazenamento de 
dados, organizados racks, bem como 
implantadas novas ligações de fibras 
óticas. 

A modernização do fórum de São Luís  
tem o objetivo de dotar a unidade de 
meios tecnológicos mais modernos e 
adequados a realização das atividades 
jurisdicionais. 
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