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Tribunal lança sistema para controle de 
terceirizados. 

O Tribunal iniciou em fevereiro a 

operação do sistema Tertium.  

O sistema permite aos gestores de 

Contratos de mão de obra 

terceirizada o controle e validação, 

das notas fiscais emitidas pelos fornecedores, 

garantindo a conformidade com a quantidade de 

terceiros contratados e efetivamente alocados em cada 

cargo. 

Permite ainda, controlar as substituições e 

movimentação de terceiros entre as unidades de 

trabalho, viagens, férias e licenças. 

O Tertium possibilita emissão de relatórios e consultas 

que permitem identificar os recursos destinados aos 

serviços terceirizados, atendendo assim a Resolução 

n°151 do CNJ. 

Corregedoria inicia operação do Núcleo de 

Monitoramento e Estatística. 

A CGJ iniciou em fevereiro a 

operação de unidade para 

monitoramento de produtividade e 

acompanhamento de estatísticas de 

1º Grau. 

O Núcleo de Monitoramento e 

Estatística - NME, projeto coordenado pela juíza da CGJ 

Kariny Reis, tem por finalidade permitir o 

acompanhamento on-line de indicadores judiciais das 

varas e juizados. 

Os dados são coletados dos diversos sistemas judiciais, 

através de técnicas de Datawarehouse, e exibidos de 

forma gráfica no sistema TermoJuris, criado pela 

Diretoria de Informática. 

 

Tribunal atualiza a versão 

do sistema PJe. 

O Tribunal implantou a nova 

versão do sistema PJe, 

disponibilizada pelo CNJ. 

A versão 2.0.1.1, traz diversas 

correções e um novo painel de 

processos para uso por 

defensores, promotores e 

procuradores, agilizando o 

trabalho. 

A atualização permite que a 

versão do sistema em uso no 

Maranhão seja a mesma dos 

outros tribunais estaduais, ao 

mesmo tempo em que garante 

a continuidade do suporte 

fornecido pelo Conselho. 

Tribunal instala novas salas 

de videoconferência. 

O Tribunal instalou salas de 

videoconferência nos fóruns de 

Açailândia e João Lisboa. 

O serviço de videoconferência 

será utilizado para a realização 

de audiências, conectando as 

unidades do Judiciário, 

evitando deslocamentos e 

agilizando a comunicação de 

magistrados e servidores. 

Até dezembro de 2019 todas 

as comarcas de entrância 

intermediária terão salas de 

videoconferência instaladas. 
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