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Instalados novos equipamentos para 
garantia da segurança da informação. 

O Tribunal adquiriu e instalou 
novos equipamentos do tipo 

firewall, para proteção do 
ambiente computacional do 

Judiciário contra invasões. 

Um firewall é um  equipamento 

de segurança que monitora a 
rede de dados e permite bloquear 

tráfegos suspeitos, protegendo contra acessos 
indevidos. Em inglês, o termo “firewall” é o nome das 

portas antichamas usadas nas passagens para as 

escadarias dos prédios. 

A aquisição e instalação dos equipamentos cumpre 
recomendações do CNJ e da norma NBR ISO 27000, 

como também metas do Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação e do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e se destina a fornecer 

infraestrutrura mais adequada à proteção dos dados do 

Judiciário. 

Sistema PJe é implantado nas comarcas 

de Maracaçumé, Santa Helena, Pinheiro e 
Viana. 

Cumprindo o plano de 

implantação aprovado 
pela Comissão de 

Informática, todas as 
varas não criminais e não 

infracionais das comarcas 
de Maracaçumé, Santa 

Helena, Pinheiro e Viana 
passaram a utilizar o 

sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe. 
 

Com a implantação, o PJe passa a funcionar na quase 
totalidade das comarcas de entrância intermediária. 

 

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. 
 

Consulta de Jurisprudência 

do 2º Grau já contempla 

processos do PJe. 

A consulta de jurisprudência do 2º 

Grau agora exibe acórdãos dos 

processos do PJe.   

A medida permitirá aos gabinetes 

conhecer as decisões já proferidas 

em processos eletrônicos, para 

utilizá-las como jurisprudência. 

A nova consulta de jurisprudência 

já está disponível no sistema 

Jurisconsult, acessível a todos os 

gabinetes. 

Comarcas passam por 

manutenção de informática. 

As comarcas de Santa Helena, 

Balsas, São Domingos do Azeitão, 

São Domingos do Maranhão, 

Cururupú, Araióses, Pinheiro, 

Maracaçumé, Viana, Bequimão, 

Santa Inês, Colinas, Bacabal e 

Montes Altos receberam visita das 

equipes técnicas da Informática 

no mês de outubro. 

As visitas cumprem programação 

anual e permitem a realização de 

serviços de manutenção corretiva 

e preventiva em equipamentos e 

instalações, possibilitando a 

normalidade do funcionamento 

dos sistemas e serviços de 

informática. 
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