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Lançada nova versão do sistema 
Proméritus. 

Uma nova versão do sistema 

Proméritus, ferramenta de coleta, 

tratamento e apuração de 

produtividade de magistrados, foi 

lançada pelo Tribunal. 

A nova versão está adaptada ao Provimento 12/2018, 

que altera regras para o cômputo de produtividade de 

magistrados, em certames de promoção e remoção por 

merecimento, comparando a produtividade do juiz com 

as médias dos grupos em que ele participou durante o 

período de avaliação.  

O Proméritus coleta dados dos sistemas PROJUDI, VEP, 

Themis e PJe, consolidando as informações em uma 

base única de produtividade. 

A nova versão foi desenvolvida em parceria com a CGJ, 

sob a supervisão da Juíza Kariny Reis, Coordenadora 

de Planejamento Estratégico da CGJ. 

Tribunal implanta videoconferência em 
Caxias. 

O Tribunal, instalou sala de 

videoconferência no fórum de 

Caxias. 

O serviço de videoconferência será 

utilizado para a realização de 

reuniões virtuais, conectando as 

unidades do Judiciário, evitando deslocamentos e 

agilizando a comunicação de magistrados e servidores. 

A ação cumpre a Meta 16 do Plano Estratégico do 

TJMA, que trata da implantação de sistema de 

videoconferência em todas as unidades judiciais com 

competência criminal, visando promover a redução dos 

custos e dos riscos com o transporte de apenados para 

a participação de audiência nos fóruns, por meio da 

utilização do sistema de videoconferência em 

audiências com réu presos. 

Integração entre PJe e 

sistema da Procuradoria 

Geral do Município de São 

Luís agiliza protocolo de 

ações de cobrança. 

O sistema PJe foi integrado com o 
sistema da PGM de São Luís. 

A integração permite que os 
sistemas troquem informações, 
sem interferência humana, 

possibilitando o envio e 
distribuição automáticos de ações 
de cobrança para as Varas da 
Fazenda Pública. 

A comunicação entre os sistemas 
agiliza a propositura de ações de 

cobrança pelo Município de São 

Luís, eliminando a necessidade de 
peticionamento no PJe. 

 

Treinamento de PJe na 

entrância inicial. 

Seguindo planejamento aprovado 
pela Presidência do TJMA e pela 
Comissão de Informática, as 
comarcas de São João Batista e 
Matinha passaram por 
treinamento no sistema PJe. 

A capacitação ocorreu no período 
de 25 a 29 de junho e teve por 

objetivo preparar magistrados e 
servidores das unidades para a 
implantação do sistema, agendada 
para 09/07/2018. 

Para o ano de 2018 estão 

previstas implantações em trinta e 
duas comarcas de entrância 
inicial. 
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