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DESTAQUES
FERRAMENTA AUXILIAR
O objetivo desta integração é oferecer

aos Promotores Eleitorais uma

alternativa ao uso do PJe, que seja

mais fácil e funcional.

IMPORTAÇÃO MANUAL
Além disso, o sistema permite a

importação manual dos processos que

não estão em carga, mas que se

pretende o peticionamento.

INTIMAÇÕES
Depois de habilitada a integração para

o órgão de execução eleitoral, as

intimações passam a entrar no sistema,

realizando o cadastro do Processo de

forma automática.

PETICIONAMENTO
Método ágil e facil itado já conhecido

das outras integrações. Além disso, é

possível o peticionamento em bloco,

que pode ser muito útil nas eleições.

DADOS ESTATÍSTICOS
Depois de habilitada a integração

teremos todos os movimentos no banco

de dados da instituição MPCE

RESENHA AUTOMÁTICA
A resenha não será mais alimentada d

de forma manual, pois o sistema já trás

todos os dados de forma automática. 



1 - Acesso ao Fluxo Zonas Eleitorais
2 - Recebimento/Visualizador de Documentos
3 - Importação de Processos  
4 - Elaboração de documentos (e em bloco) 
5 - Finalização e Assinatura (e em bloco) 
6 - Peticionamento (e em bloco)
7 - Dicas de Peticionamento
8 - Saneamento De Dados

PONTOS DE
ATENÇÃO
O QUE AS ORIENTAÇÕES
INCLUEM





































No caso das ciências, uma maneira de trabalhar é: O processo chega na
fila Ag. Recebimento, o assessor pode minutar no processo e encaminhar
para fila do membro. Depois da validação do documento (Com
movimentação de ciências) o mesmo pode finalizar, assinar e peticionar.
Assim o sistema SAJMP e Pje Eleitoral encerram as pendências, ficando
assim as movimentações. No SAJMP o processo vai automaticamente para
a fila de devolvido ao judiciário.



















Providências no uso durante as eleições:

- Em caso de qualquer problema na integração
e, havendo necessidade de peticionamento, a
manifestação pode ser feita no Portal PJe, com
a adoção do seguinte procedimento caso o
processo esteja no fluxode trabalho do SAJMP:

1 - Receber a intimação no SAJMP;

2 - Lançar o movimento de baixa de carga -
920247.



Integração



Dúvidas -  Suporte SAJMP

e-mail :  sajmp@mpce.mp.br
WhatsApp: 85 98563-3688
Fixo:  3452-1478


