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Tribunal instala PJe em mais oito 
comarcas de entrância inicial. 

Cumprindo o plano de implantação 

aprovado para 2019, no mês de abril, 

todas as varas das comarcas de Pastos 

Bons, São Domingos do Azeitão, 

São Luiz Gonzaga, Timbiras, São 

João dos Patos, Paraibano, Santa Rita e Icatú 

passaram a utilizar o sistema de Processo Judicial 

Eletrônico – PJe.  

Com a implantação, o PJe passa a funcionar em 83 das 

107 comarcas do Estado, atingindo um total de 78%. 

Até o fim de 2019 o sistema estará implantado em todas 

as comarcas do Maranhão. 

Tribunal implanta nova solução de correio 
eletrônico institucional. 

O Tribunal de Justiça implantou uma 

nova solução de correio eletrônico 
corporativo, o Zimbra Collaboration. 

O Zimbra Collaboration, solução baseada 
em software livre,  é um ambiente de 

colaboração, integrando um e-mail 
inteligente, que contempla mensagens, tarefas, contatos, 

calendário, arquivos e aplicativos. 

o Zimbra oferece uma interface web desenhada para o 

uso intuitivo e agradável ao usuário final, que estará 

conectado a uma das mais inovadoras ferramentas de 

comunicação para organizações. O Zimbra é uma 

plataforma moderna, ágil e muito estável, sendo utilizada 

por diversos tribunais. 

É possível também realizar a sincronização para iOS 

(iPhone, iPad), Windows, além de celulares e tablets 

baseados em Android. 

A adoção do Zimbra está em conformidade com a 

Resolução nº 23/2016, que prioriza o uso de software 

livre no Judiciário, evitando gastos com licenciamento de 

softwares. 

 

Sistema Regesta gera 

dados para o IBGE. 

O Tribunal atualizará a versão 

do sistema Regesta, 

responsável pelo registro de 

nascimentos e óbitos, utilizado 

pelas serventias. 

A atualização permitirá que o 

Regesta gere dados dos 

registros civis para envio ao 

sistema do IBGE, agilizando a 

troca de informações, 

eliminando a necessidade de 

digitação, com implicações na 

segurança e correção dos 

dados. 

Tribunal disponibiliza 2º 

certificado digital para 

magistrados. 

O Tribunal disponibilizou, a 

partir de abril, um segundo 

certificado digital a todos os 

magistrados.  

A partir de agora cada juiz terá 

direito a dois certificados 

digitais, para uso com o PJe e 

demais soluções que utilizem 

essa tecnologia. 

Com a medida o TJMA permite 

maior agilidade aos 

magistrados, garantindo a 

possiblidade de atuação no 

PJe, cumprindo a Resolução nº 

522013/TJMA. 
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