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Processo judicial eletrônico chega à 
entrância inicial. 

Cumprindo o plano de implantação 

aprovado pela Comissão de 

Informática, no mês de julho, todas 

as varas não criminais e não 

infracionais das comarcas São João 

Batista, Matinha, Montes Altos, Itinga, Riachão, 

Carolina, Matões e Parnarama passaram a utilizar o 

sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe. 

Com a implantação, o PJe passa a receber mais de 

70% da distribuição de 1º Grau da justiça maranhense. 

Até o final de 2018 o sistema será implantado em 

trinta e duas comarcas de entrância inicial, onde todos 

os processos judiciais passarão a tramitar por meio 

digital, sem uso do papel. 

Lançada nova versão do Sistema de 
Consulta Processual – Jurisconsult. 

O Tribunal lançou uma nova versão do 
sistema de consulta processual - 

Jurisconsult. 

O sistema permite o acesso aos dados 

das movimentações processuais, 

cumprindo a Resolução nº 121/CNJ, 

que disciplina a divulgação de dados 

processuais eletrônicos na rede mundial de 

computadores e a expedição de certidões. 

A nova versão da ferramenta de consulta traz como 

novidades uma interface reprojetada, que se ajusta a 

diferentes resoluções de telas, além de ser adaptável a 

dispositivos móveis, como tablets e smartphones. 

O lançamento da nova versão cumpre o Planejamento 

de Tecnologia da Informação de 2018, aprovado pela 

Comissão de Informática do TJMA, e atende ao 

Objetivo “Ampliar o Acesso à Justiça Estadual”, 

definido no Planejamento Estratégico do Tribunal. 

 

Plantão Judicial de 1º Grau 

começa a operar no PJe. 

A partir julho, a tramitação e a 
prática de atos processuais nas 
demandas revestidas de caráter 
de urgência e endereçadas ao 

plantão judiciário de 1º Grau, 
assim como aquelas destinadas ao 
atendimento fora do expediente 
forense, devem ser feitas 
exclusivamente por meio do 
sistema Processo Judicial 

Eletrônico (PJe). 

A virtualização também inclui a 
comarca da Ilha de São Luís, 
abrangendo apenas as demandas 

judiciais de urgência de natureza 
cível a serem endereçadas ao 
plantão judiciário, por meio do 

PJe. 

Calculadora agiliza 

atualização monetária em 

processos. 

O Tribunal disponibilizou um 
aplicativo para atualização de 
valores de processos. 

O Sistema de Cálculo de Processo 
Judicial (SCJUD) permitirá a 
atualização de valores a receber, 
agilizando o trabalho do setor de 

Precatórios e das Contadorias. 

A aplicação, que permite 
selecionar o índice de correção e a 
taxa de juros a serem aplicados, 
facilitando a realização dos 
cálculos em processos, também 
está disponível para a população 

em geral, através do Portal do 
Judiciário. 
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