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Processo eletrônico está implantado em 
todas as comarcas do Maranhão. 

Cumprindo o plano de implantação 
aprovado para 2019, no mês de 
agosto, todas as varas das comarcas 
de Olinda Nova, Passagem Franca, 
São Pedro da Água Brance e Alto 

Parnaíba passaram a utilizar o sistema de Processo 
Judicial Eletrônico – PJe.  

Com a implantação, o PJe passa a funcionar nas 107 
comarcas do Estado, atingindo um total de 100%. 

Atualmente, mais de 80% da distribuição de processos 
é eletrônica, devendo ultrapassar os 90% em 2020. 

Sistema de monitoramento de consumo é 
implantado no Judiciário. 

O sistema Monitor, sistema de 
monitoramento de consumo de 
materiais e suprimentos, está em 
implantação no Judiciário. 

Diretamente relacionado a gestão 
socioambiental, o Monitor permite o 
acompanhamento, em tempo real, 

do consumo de suprimentos e materiais, possibilitando 
maior controle e ação mais efetiva na distribuição e 
gestão de suprimentos. 

Por intermédio da publicação da Resolução nº 201, de 
3 de março de 2015, o Poder Judiciário nacional 
alcançou um novo patamar no que tange à 
responsabilidade socioambiental, corroborando o grau 
de amadurecimento desta temática, inserida no 
planejamento estratégico do Poder Judiciário.  

O sistema Monitor utiliza tecnologia de BI – Business 
Inteligence - auxiliando no Balanço Socioambiental do 
Poder Judiciário, elaborado a partir da compilação do 
Plano de Logística Sustentável do Tribunal. 

 

Tribunal lança serviço de 
aviso de protocolo de 
processo no plantão. 

O Tribunal desenvolveu um 
serviço que avisa o protocolo 
de processos em plantão. 

O serviço, que funciona 
através do software de 
mensagens Telegram, avisa 
quando um processo é 
protocolado durante o plantão 
judicial. 

Disponível inicialmente para o 
2º Grau, o serviço envia uma 
mensagem ao “Grupo de 
Plantão do 2º Grau”, 
informando que um processo 
foi protocolado, facilitando o 
trabalho dos plantonistas. 

Lançada a consulta pública 
de produtividade de 
magistrado. 

O Tribunal disponibilizou a 
consulta pública de 
produtividade de magistrados 
de 1º Grau. 

Disponível a partir do Site da 
Corregedoria, a consulta 
permite acompanhar a 
quantidade de sentenças, 
decisões e despachos, entre 
outras informações. 

A solução, desenvolvida em 
parceria com a CGJ, funciona a 
partir do sistema TermoJuris. 
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