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EDITAL DE VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS – PRAZO 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS
O Juiz de Direito FELIPE SOARES DAMOUS, Titular desta Comarca de Pio XII, Estado do
Maranhão. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que, autorizado pela Portaria-Conjunta 5.2019, de lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos e do Corregedor-Geral da Justiça
do Maranhão, Des. Marcelo Carvalho Silva, que regulamenta a ampliação da virtualização dos
processos judiciais que tramitem em autos físicos relativos às classes judiciais que já são
processadas em formato digital nas unidades jurisdicionais das comarcas que utilizam a plataforma
do Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe), serão virtualizados os processos judiciais que
tramitam nesta Vara Única da Comarca de Pio XII/MA em autos físicos, cujos dados encontram-se
no anexo I deste expediente, para a plataforma do Sistema Processo Judicial Eletrônico (Pje),
tendo em vista que essa tecnologia já está em uso neste Juízo, exclusivamente para as causas
classificadas nas competências jurisdicionais já autorizadas para processamento em referido
formato eletrônico, cuja inserção dos metadados serão realizados pelos servidores lotados nesta
unidade, com a utilização dos recursos de informática disponíveis. Salientando que, a prática de
atos processuais relativos aos casos ora selecionados para migração, serão suspensos pelo prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias durante a realização da digitalização das peças dos autos físicos e
respectiva inserção dos metadados e juntada dos arquivos digitalizados no Sistema PJe do 1º
Grau, com a respectiva suspensão de carga rápida ou vistas dos autos, tudo mediante certificação.
Ficam as partes e os seus procuradores cientes e intimados sobre a digitalização dos autos físicos
e virtualização para o sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) do 1º grau e, inclusive, para que
se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda
de documento(s) original(ais) que tenha(m) sido juntado(s) ao(s) autos. Para conhecimento geral,
foi expedido o presente edital, que deverá ser afixado nesta Secretaria Judicial, no mural do Fórum
e receber ampla divulgação, inclusive com publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão. Eu ________, Felipe Pereira
Noronha, Secretário Judicial (Mat. 186536), digitei e subscrevi.
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