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Tribunal finaliza primeira etapa de implantação do PJe Mídias e 
iniciará piloto em unidades judiciais.  

O Tribunal finalizou em maio a primeira etapa de 

implantação do sistema PJe Mídias. A solução, que 

atua em conjunto com o PJe, permite armazenar as 

gravações dos vídeos relacionados aos processos 

judiciais que tramitam no sistema. 

O PJe Mídias constitui o Repositório Nacional de Mídias para o 

Sistema PJe, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça.  

Neste ambiente virtual poderão ser armazenados ainda documentos 

digitais de processos judiciais em tramitação nos tribunais brasileiros 

e de processos administrativos do próprio CNJ.  

O PJe Mídias é uma ferramenta tecnológica que facilita aos 

magistrados a gravação audiovisual das audiências, com a 

possibilidade de indexação dos principais eventos dessas audiências. 

Outra funcionalidade é a publicação desses documentos digitais 

(audiovisuais) em um único portal, que funciona como um agregador 

de todas as audiências. 

A etapa de piloto, que avaliará o funcionamento da solução, será 

realizada em três unidades judiciais (9º JEC, 14ª Vara Cível e 3ª Vara 

Criminal) indicadas pela CGJ, todas na Comarca da Ilha. 

Liberadas as consultas das Metas GPJ 2021 e Metas Nacionais CNJ 
2021 no sistema Jurisconsult. 

O Tribunal disponibilizou em maio as consultas para 
os resultados das medições das Metas GPJ e Metas 
Nacionais CNJ, para o ano de 2021. 

As metas de desempenho e os indicadores de 
produtividade estabelecidos para as unidades 

judiciais, gabinetes de desembargadores e unidades administrativas 
do Poder Judiciário do Maranhão, para fins de obtenção da 
Gratificação por Produtividade Judiciária (GPJ) relativa ao ano-base 
de 2021, já estão em vigor. 

A partir de 2021 a apuração dos resultados da GPJ e das Metas 

Nacionais das unidades judiciais seguirá fielmente as regras 

estabelecidas pelo CNJ, com a unificação de critérios como período 

de apuração, seleção de processos e movimentações, permitindo 

que os resultados sejam iguais para os dois prêmios. 

Tribunal lança novos Hotsites de 
Programas e Ações. 

O Tribunal lançou em maio os novos 
hotsites para os Programas e Ações do 
Judiciário. 

A proposta é substituir os sites usados 
por setores, programas e ações, por 
apresentações mais modernas e 
aderentes ao formato do novo portal.  

Os novos hotsites podem ser 
acessados a partir do Portal do 
Judiciário (www.tjma.jus.br), através 
do menu “PROGRAMAS E AÇÕES”.  

Os hotsites permitem a divulgação dos 
programas e ações do Judiciário, além 
de possibilitar a divulgação de 
informações relevantes de unidades 
do Judiciário. 

Tribunal amplia serviço de suporte 
remoto aos usuários de TI. 

O Tribunal ampliou em maio o seu 
serviço de atendimento ao usuário de 
TI, com a ampliação do atendimento 
remoto para todas as comarcas. 

A partir de agora os atendimentos de 
TI serão realizados prioritariamente de 
forma remota, acessando à distância 
os equipamentos dos usuários. 

A nova forma de trabalho tem por 
objetivo agilizar o atendimento e, ao 
mesmo tempo, diminuir a circulação 
de pessoas nas unidades judiciais e 
administrativas, minimizando os riscos 
de contaminação pela Covid-19. 
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