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Novos computadores são instalados no 
Tribunal, Corregedoria e Centro 
Administrativo. 

A partir agosto o Tribunal 

iniciou a substituição de 
computadores da Corregedoria, 

prédio sede do TJMA e Centro 

Administativo. 

Ao todo, 500 equipamentos 
serão substituídos nos diversos 

setores judiciais e 
administrativos, possibilitando que máquinas mais 

antigas sejam trocadas por outras, mais modernas. 

No 1º Grau, 500 computadores novos serão instalados 

nas comarcas, com priorização para as unidades onde 

está sendo implantado o Processo Eletrônico. 

A ação cumpre metas do Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação e do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e se destina a fornecer 

infraestrutrura mais adequada às atividades do 

Judiciário. 

Sistema PJe é implantado nas comarcas 
de Araióses, Vargem Grande, Chapadinha 
e Brejo. 

Cumprindo o plano de 

implantação aprovado pela 
Comissão de Informática, 

todas as varas não criminais 
e não infracionais das 

comarcas de Araióses, 
Vargem Grande, Chapadinha 

e Brejo passaram a utilizar o 
sistema de Processo Judicial 

Eletrônico – PJe. 
 

Com a implantação, o PJe passa a receber mais de 

45% da distribuição de 1º Grau da justiça maranhense. 
 

Até o final de 2017 o sistema será implantado em 
todas as comarcas de entrância intermediária, onde 

todos os processos judiciais passarão a tramitar por 
meio digital, sem uso do papel. 

Tribunal expande 

capacidade de 

armazenamento para o PJe. 

O Tribunal adquiriu nova unidade 

de armazenamento de dados 

(storage), com 100 terabytes de 

capacidade. 

A aquisição cumpre ação do Plano 

Diretor de Tecnologia e tem por 

objetivo preparar o TJMA para a 

continuidade da implantação do 

sistema PJe, provendo espaço de 

armazenamento para os 

documentos e anexos dos 

processos eletrônicos. 

 

Tribunal se comunica com 

Unidades Prisionais via 

Malote Digital. 

O Tribunal está utlizando o 

sistema Malote Digital para 

comunicação com a Secretaria de 

Administração Penitenciária. 

A iniciatica permite que 

documentos administrativos e 

judiciais sejam encaminhados pelo 

TJMA e pelas varas para as 

unidades prisionais, economizando 

tempo e recursos e garantindo a 

autenticidade dos documentos. 
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