
 B o l e t i m  d e  T I   

 

 JUNHO DE 2017  

Tribunal amplia uso do PJe para o 2º Grau. 

A partir 30 de junho o 
sistema de Processo Judicial 

Eletrônico teve sua utilização 
ampliada no âmbito da 

Justiça de 2º Grau, conforme 
prevê a Portaria 338/2017, 

da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Maranhão. 

O processo judicial, a prática dos atos processuais e 
sua representação por meio eletrônico serão feitos 

doravante exclusivamente pelo PJe, nas cinco Câmaras 
Cíveis Isoladas, nas duas Câmaras Cíveis Reunidas, na 

Seção Cível, nas três Câmaras Criminais Isoladas, nas 

Câmaras Criminais Reunidas e no Pleno do TJMA. 

Todas as ações originárias foram contempladas, tais 

como: ação rescisória; mandados de segurança; ação 
civil pública; ação direta de inconstitucionalidade; 

habeas corpus e habeas data. 

 

 

Tribunal implanta sistema PJe na comarca 
de Coelho Neto. 

A partir de 19 de junho de 

2017 todas as varas não 
criminais e não 

infracionais da Comarca 
de Coelho Neto passaram 

a utilizar o sistema de 

Processo Judicial 
Eletrônico – PJe. 

 
Com a implantação, o PJe passa a funcionar em mais 

de 50% das unidades de 1º Grau da justiça 
maranhense. 

 
Até o final de 2017 o sistema será implantado em 

todas as comarcas de entrância intermediária, onde 
todos os processos judiciais passarão a tramitar por 

meio digital, sem uso do papel. 
 
 

Tribunal implanta nova 

versão do Promeritus. 

O Tribunal implantou em junho a 

nova versão do sistema 

Proméritus. 

O sistema é responsável pela 

coleta e consolidação da 

produtividade dos magistrados, 

sendo utilizado nos processos de 

remoção e promoção por 

merecimento. 

O Promeritus integra agora dados 

dos sistemas RMA, Themis, VEP, 

PROJUDI e PJe, possibilitando a 

geração mais rápida dos perfis e a 

consulta aos dados de 

produtividade de magistrados 

diretamente no sistema, 

facilitando o trabalho das 

unidades que processam tais 

informações. 

A nova versão, desenvolvida em 

parceria com a CGJ, utiliza a 

tecnologia de BI (Business 

Inteligence) que permitiu a 

consolidação dos dados de todos 

os sistemas processuais num 

único repositório, agilizando a 

geração das estatísticas e 

tornando o processo de 

consolidação de dados de 

produtividade mais rápido e 

seguro. 
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