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Nova Intranet do Judiciário está no ar. 

O Tribunal desenvolveu e 

disponibilizou para servidores e 

magistrados a nova Intranet do 

Judiciário. 

A ação está prevista no Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – PDTIC e permitiu 

substituir o site antigo por uma solução mais moderna, 

rápida e prática, que permite acesso mais fácil aos 

principais sistemas e serviços, bem como facilita a 

divulgação de informações a servidores e magistrados. 

O novo sítio está disponível a partir do endereço 

intranet.tjma.jus.br e apresenta uma configuração 

adaptável para navegação em computadores, tablets e 

smartphones. 

 

Tribunal de Justiça do Maranhão está entre os 

dez primeiros tribunais estaduais em gestão da 
tecnologia da informação. 

 
Pesquisa desenvolvida pelo 

Conselho Nacional de Justiça 
coloca o TJMA entre os dez 

primeiros tribunais estaduais 
com melhor desempenho na 
área de Governança, Gestão e 

Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

(TIC).  
 
A classificação é o resultado da avaliação do porte e da 

gestão da tecnologia da informação nos tribunais brasileiros 
e classificou o TJMA em 9º lugar entre os 27 tribunais 

estaduais. 
 
O estudo, que envolve todos os ramos do Judiciário, 

classifica os tribunais avaliando a forma de organização, o 
modo de gestão e a infraestrutura de tecnologia disponível. 

 
A publicação do diagnóstico está prevista na Resolução nº 

211 do CNJ, que estabeleceu a Estratégia Nacional de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, válida para o 

período 2015/2020. 

 

Tribunal aprova Plano 

Diretor de Tecnologia. 

Com o objetivo de prover soluções 

tecnológicas céleres, modernas e 

transparentes, o Tribunal aprovou o 

Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, que 

orientará os projetos e ações de TI no 

âmbito do Judiciário estadual até o 

ano de 2020, conforme Resolução nº 

65/2016. 

Alinhado ao Planejamento Estratégico 

de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, o plano está em 

harmonia com a Resolução nº 211 do 

CNJ, que institui as estratégias 

institucionais, com vistas à melhoria 

da infraestrutura e governança na 

área de tecnologia no Judiciário. 

Comarcas passaram por 

manutenção de informática. 

De janeiro e dezembro de 2016 mais 

de 40 comarcas do interior receberam 

a visita das equipes de manutenção de 

informática do TJMA. 

De norte a sul do Maranhão, comarcas 

como Alto Parnaíba, Barra do Corda, 

Bacabal, Codó, Grajaú, Caxias, Zé 

Doca, Imperatriz, entre outras, 

passaram por manutenções 

preventivas e corretivas, recebendo 

serviços de reparos em redes de 

dados, telefonia e computadores. 

Os serviços permitiram a recuperação 

de equipamentos danificados, o reparo 

em redes de dados e a instalação de 

softwares em computadores. 
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