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PJe já é responsável por 55% da distribuição. 

A partir de 2016 todas as 

varas não criminais e não 

infracionais das comarcas de 

São Luís, São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar, 

Raposa, Itapecurú, Timon, 

Balsas, Vitorino Freire, Grajaú, 

Codó, Coroatá, Açailândia, 

João Lisboa, Imperatriz e Caxias passaram a utilizar o 

sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe. 

Com a implantação, o PJe passa a ser responsável por 

55% da distribuição das unidades de 1º grau da justiça 

maranhense, com competências passíveis de 

implantação do processo eletrônico. 

A expectativa é que até o final de 2017 o sistema seja 

responsável por mais de 80% da distribuição dos 

processos judiciais, que passarão a tramitar por meio 

digital, sem uso do papel. 

 

Tribunal interliga sede do fórum de São Luís com 

TJ através de fibra ótica. 
 

O Tribunal interligou a sede 

do Fórum de São Luís com 

o prédio sede do TJMA 

através de fibra ótica. 

A iniciativa aumenta a 

velocidade de acesso aos 

sistemas e serviços de 300 mbps para 1.000 mbps, um 

crescimento de mais de 200%. 

Também será possível economizar R$96.000,00 por 

ano com o desligamento dos links da Oi que atendiam 

ao prédio. 

A partir de agora os servidores lotados no prédio do 

Fórum, acessam todos os sistemas e serviços do TJMA 

como se estivessem no prédio do TJMA.  

Tribunal amplia links de 

dados das unidades 

judiciais. 

O Tribunal está ampliando os links de 

diversos fóruns, aumentando sua 

velocidade e capacidade de 

comunicação de dados.  

A iniciativa está alinhada com a 

implantação do sistema PJe, 

preparando as comarcas para receber 

o sistema, e foi planejada após a 

realização de estudo de capacidade e 

utilização.  

Serão ampliados os links de Caxias, 

Açailândia, Bacabal, Chapadinha, 

Codó, Imperatriz, Joselândia, Santa 

Inês, São José de Ribamar, Timon, 

Alto Parnaíba, Igarapé Grande, São 

Domingos do Azeitão e São Pedro da 

Água Branca. 

 

Tribunal amplia link de 

acesso à Internet. 
 

O Tribunal ampliou o link de acesso à 
Internet de 100 para 300 mbps.  
 
A medida permitirá a ampliação da 
velocidade de acesso das unidades, 
bem como a melhoria dos serviços 
prestados à sociedade, possibilitando 
um acesso mais rápido e estável aos 
sistemas e soluções disponibilizados 
pelo TJMA. 
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