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 AGOSTO DE 2018  

Processo judicial eletrônico avança na 
entrância inicial. 

Cumprindo o plano de implantação 

aprovado para 2018, no mês de 

agosto, todas as varas das comarcas 

de Amarante do Maranhão, 

Senador La Roque, São Mateus, 

Anajatuba, Santa Luzia do Paruá, Bom Jardim, 

São Bento e São Vicente Férrer passaram a utilizar 

o sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe. 

Com a implantação o Tribunal cumpre 50% da 

programação do ano e o PJe passa a receber mais de 

70% da distribuição de 1º Grau da justiça maranhense. 

Até o final de 2018 o sistema será implantado em 

trinta e duas comarcas de entrância inicial. 

Tribunal implanta sistema de gestão 
contratual. 

O Tribunal lançou a primeira 

versão do sistema de gestão 

contratual – Contratus. 

O sistema permite o cadastro e 

controle dos contratos, convênios, 

termos de cooperação, atas de 

registro de preços e demais 

acordos administrativos, no âmbito do Judiciário. 

Através da aplicação é possível controlar datas de 

vencimento, aditivos, apostilamentos, portarias de 

fiscais e demais documentos da contratação. 

O sistema também permite a elaboração de minutas e 

sua conversão para contratos, gerando 

automaticamente a numeração de controle. 

O desenvolvimento do novo sistema atende ao 

Objetivo nº 15 do Planejamento Estratégico do 

Judiciário, garantindo a agilidade nos trâmites 

administrativos e a padronização das rotinas. 

 

Tribunal instala sala de 

videoconferência. 

O Tribunal instalou em sua sede 
uma sala para realização de 
videoconferências. 

O local vai permitir a realização de 

conferências à distância com o 
CNJ, outros tribunais, comarcas 
do interior e demais órgãos da 
Administração. 

O serviço de videoconferência 
pode ser utilizado para a 

realização de reuniões virtuais, 
com economia de tempo e 
dinheiro, sem a necessidade de 
deslocamentos. 

A sala funciona no 1º andar, 
próximo à Diretoria Judiciária, e 
seu uso pode ser solicitado pelo e-

mail informatica@tjma.jus.br. 

Novos equipamentos são 

instalados nas unidades. 

O Tribunal instalou 1.400 novos 
equipamentos de informática nas 

unidades de 1° e 2º Graus, em 
2018. 

Foram instalados novos 
computadores, scanners, 
impressoras, kits de gravação de 
audiência, monitores, entre outros 
dispositivos. 

Os novos equipamentos 
permitirão melhorar o 
funcionamento das unidades, 
agilizando as rotinas de trabalho e 
possibilitando que os sistemas e 
serviços sejam utilizados de forma 

mais rápida e produtiva. 
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