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Dados de processos do PJe de 2º Grau 
agora estão disponíveis no Jurisconsult. 

O Tribunal desenvolveu e disponibilizou 
no Jurisconsult diversas consultas com 

dados do sistema PJe de 2º Grau. 

A partir de agora, a informação da 

movimentação processual poderá ser 
consultada pelo desembargador e sua 

equipe, facilitando o dia a dia do gabinete. 

Será possível, por exemplo, listar os processos que 

estão no acervo, a distribuição de um período, os 

processos arquivados, julgados, suspensos e 

pendentes de julgamento. 

A iniciativa visa permitir que os gabinetes tenham 

acesso a seus dados de produtividade no PJe, 

possibilitando o melhor gerenciamento de suas 

atividades, bem como a priorização das ações. 

Pleninho recebe infraestrutura para 
sustentação oral à distância. 

A sala das sessões “Pleninho” 
recebeu a instalação de novos 

equipamentos para possibilitar a 
realização de sustentação oral à 

distância. 
 

A medida cumpre determinação do 
Novo CPC, que garante o direito de 

sustentação oral aos advogados domiciliados em 
qualquer cidade diversa da sede do tribunal, desde que 

estes façam o pedido até o dia anterior ao da sessão. 
 

Para a sustentação oral à distância, o advogado deve 

enviar o requerimento até 24 horas antes do início da 
sessão. A sustentação é feita por meio do programa 

Skype – software gratuito de telefonia com vídeo pela 
internet – dependendo de conexão à rede mundial de 

computadores, em dispositivo com microfone e 
câmera. 

 
Todas as salas de sessões do Tribunal já permitem a 

sustentação oral à distância. 
 

Juizes já podem se 

comunicar com o 

Corregedor via Skype. 

A partir de fevereiro a 
Corregedoria ganhou mais uma 

ferramenta de comunicação com 
os juízes.  

Através da utilização do software 
Skype é possível a qualquer 
magistrado realizar 
videoconferência com o 
Corregedor ou Juízes Auxiliares da 

CGJ. 

O serviço pode ser utilizado para a 
realização de reuniões virtuais, 
com economia de tempo e 

dinheiro, sem necessidade de 
deslocamentos. 

O juiz que desejar, poderá 
contatar a Informática para 
instalação e configuração do 
Skype em seu notebook. 

 

Comarcas recebem 

manutenção de informática. 

As comarcas de São Bento, 

Cururupu, Paraibano, Poção de 

Pedras, Parnarama e São 

Francisco do MA receberam 

serviços de manutenção corretiva 

e preventiva em equipamentos de 

informática em fevereiro. 

A ação permite o reparo de redes 

de dados e equipamentos, 

garantindo o acesso das unidades 

judicais aos sistemas do Tribunal. 
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