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Tribunal implanta videoconferência em 
Bacabal e Chapadinha. 

O Tribunal, instalou salas de 
videoconferência nos fóruns de 

Bacabal e Chapadinha. 

O serviço de videoconferência será 

utilizado para a realização de 

reuniões virtuais, conectando as 

unidades do Judiciário, evitando deslocamentos e 

agilizando a comunicação de magistrados e servidores. 

A ação cumpre a Meta 16 do Plano Estratégico do 

TJMA, que trata da implantação de sistema de 

videoconferência em todas as unidades judiciais com 

competência criminal, visando promover a redução dos 

custos e dos riscos com o transporte de apenados para 

a participação de audiência nos fóruns, por meio da 

utilização do sistema de videoconferência em 

audiências com réu presos. 

 

Certidão negativa cível já pode ser emitida 
pela Internet. 

As certidões negativas para fins 

cíveis – no âmbito do 1º e 2º Graus 
de jurisdição do Poder Judiciário do 

Maranhão – já podem ser emitidas 

gratuitamente no Portal do Poder 
Judiciário.  

 
O acesso à certidão cível está 

disponível para toda a população a partir do sistema 
Jurisconsult (jurisconsult.tjma.jus.br). 

 
As certidões serão processadas exclusivamente a partir 

dos sistemas THEMIS PG, THEMIS SG, PROJUDI, 
VEP/CNJ e PJe, com base nos registros dos bancos de 

dados. 
 

A medida permitirá maior comodidade à população, 
que não precisará mais se deslocar aos fóruns ou ao 

Tribunal para a emissão de certidões negativas. 

 

Auditoria Militar já pode 

usar o sistema Themis. 

O Sistema de Controle Processual 
de 1º Grau (Themis) foi 
configurado e disponibilizado para 
uso da Auditoria Militar. 

A implantação permite que todas 
as movimentações processuais, da 
distribuição ao julgamento, sejam 
registradas e estejam disponíveis 
para consulta e coleta de 
estatísticas. 

Com a implantação, a Auditoria 
Militar, que era a única unidade 
judicial sem sistema de 
informação, passa a usar o 

Themis, obtendo os benefícios do 
controle informatizado de 
processos. 

Videoaulas do PJe 2.0. 

Já estão disponíveis na Intranet os 
vídeos que explicam como operar 
a nova versão do sistema PJe. 

O sistema passará por uma 
atualização, com a implantação da 

versão 2.0. 

A instalação está prevista para o 
final de maio e permitirá que o 
TJMA usufrua dos benefícios da 
nova versão, mais fácil de usar. 

O desenvolvimento das versões do 
PJe Nacional é feito pelo CNJ, com 

base nas melhorias e correções 
identificadas pelos tribunais 
participantes do Projeto PJe. 

A versão 2.0 estará disponível 
para as unidades de 1º e 2º 
Graus. 
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