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Jurisconsult permite agora consulta de processos conclusos e 
parados no Themis SG e no PJe 2º Grau. 

O Sistema JURISCONSULT, software de consulta 

processual e estatística do Judiciário, permite 

agora que gabinetes e secretarias do Tribunal 

consultem os dados de movimentação processual 

mais comumente utilizados para a gestão das 

atividades de julgamento. 

Informações como Processos em Carga, Processos Remetidos a 

Instância Superior, Processos Conclusos, Processos Baixados, 

Processos Parados e Processos Recebidos, podem ser obtidas agora 

diretamente no Juriconsult, pela Internet, tanto os para processos 

físicos quanto para os processos eletrônicos, bastando o usuário 

escolher em qual sistema deseja pesquisar. 

A medida visa auxiliar na gestão dos gabinetes, na medida em que 

informações como lista de Processos Parados e lista de Processos 

Conclusos podem ser obtidas diretamente pelos usuários, sem a 

necessidade de solicitações a TI, informando apenas a quantidade de 

dias de paralisação que se deseja pesquisar. 

Sistema de webconferência do Judiciário passa por expansão para 
atender ao crescimento da demanda. 

O Tribunal ampliou no mês de junho os recursos 
tecnológicos utilizados pelo sistema de 
webconferência do Judiciário. 

Com o aumento da demanda por serviços de 
videoconferência para realização de audiências, sessões e reuniões 
administrativas, o Tribunal realizou a ampliação dos recursos 
computacionais utilizados, instalando mais três servidores de 
webvideoconferência, totalizando cinco equipamentos destinados 
ao serviço, expandindo a capacidade em 150%.  

Atuamente, mais de 340 salas de webconferência são utilizadas 

pelos mais de 1600 usuários cadastrados, entre servidores e 

magistrados, que realizam uma média de 180 videoconferências por 

dia. 

De janeiro a junho deste ano, mais de 6000 videoconferências foram 
realizadas, entre sessões do Tribunal e audiências no 1º Grau. 

O sistema também recebeu atualizações, que permitem maior 

segurança e controle no acesso.  

Imperatriz,Caxias, Timon e Juizados 
recebem novos equipamentos. 

O Tribunal realizou no mês de junho o 
envio de novos computadores para as 
comarcas de Imperatriz, Timon e 
Caxias, com um total de 149 
equipamentos. 

Também foram substituídos 134 
computadores nos juizados especiais 
da capital e interior, totalizando 283 
novos equipamentos instalados. 

O critério utilizado foi substituir os 
equipamentos cuja garantia já venceu.  

Uma nova licitação será realizada 
para dar prosseguimento ao processo 
de renovação de equipamentos no 
Judiciário. 

Biblioteca do Tribunal recebe display 
interativo. 

O Tribunal instalou um display 
interativo na Biblioteca, que será 
utilizado na interação com os 
visitantes. 

O equipamento vai permitir a 
apresentação eletrônica dos diversos 
serviços ofertados pelo setor, com 
destaque para exibição de vídeos, 
divulgação de obras, resenhas 
eletrônicas, etc. 

O display permite a interação direta 
com os usuários, via toque na tela, de 
forma análoga ao uso um tablet ou 
smartophone, possibilitando acessar 
menus, navegar por apresentações, 
entre outras funções. 
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