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Ampliada a infraestrutura de TI do Pleno. 

O Tribunal ampliou no mês de 
janeiro a infraestrutra de TI da 

Sala das Sessões do Pleno. 

Foram instaladas novas posições 

para os desembargadores, com 
inclusão de mais quatro lugares, 

ampliação das instalações lógicas e elétricas e 

instalação de novos notebooks e microfones. 

Foram instaladas ainda duas novas TVs de 65 

polegadas, interligadas com o sistema de gravação e 

som ambiente. As TVs expandem o serviço de 

sustentação oral à distância, bem como melhoram a 

exibição de vídeos e apresentações no Pleno. 

Os serviços foram realizados em parceria pelas 

diretorias de Informática e Engenharia. 

 

Sistema Regesta passa a incluir CPF e 
filiação socioafetiva em certidões. 

A partir de janeiro os cartórios de 
Registros Públicos do Maranhão 

que utilizam o sistema Regesta 
estão aptos a cumprirem a 

determinação de incluir o CPF em 
todas as certidões de nascimento, 

casamento e óbito, de registrar o 
reconhecimento voluntário e 

averbação da paternidade e maternidade socioafetivas 

e a emitir as certidões dos filhos havidos por 
reprodução assistida, inclusive de casais homoafetivos. 

 
O REGESTA – sistema que gerencia a emissão de 

certidões no Estado, foi atualizado para incluir os 
novos campos, conforme determina o Provimento N° 

63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu 
os modelos únicos de certidão. 

 
Segundo o Provimento Nº 63/2017, os modelos únicos 

de certidão de nascimento, casamento e de óbito 
devem seguir um padrão e conter informações sobre a 

serventia.  

Aprovado o Planejamento 

de TI para 2018. 

A Comissão de Informática do 

TJMA aprovou o Planejamento 

de TI para o ano de 2018.  

Em reunião realizada em 

16/01/2018, a Comissão 

aprovou a lista dos projetos e 

ações de tecnologia da 

informação que deverão ser 

executados pela Diretoria de 

Informática em 2018. 

A lista contempla 20 ações e 

15 projetos, dentre os quais se 

destacam a implantação do 

PJe em 30 comarcas e a 

instalação de salas de 

videoconferências nas 

comarcas sede dos polos 

judiciais. 

Instalados novos links de 

dados em Alto Parnaíba e 

São Pedro da Água Branca. 

O Tribunal instalou em janeiro 

novos links de dados nas 

comarcas de Alto Parnaíba e 

São Pedro da Água Branca. 

Os novos links, mais rápidos e 

de menor custo, substituem os 

links atuais, mais caros e com 

menor performance, 

permitindo aos magistrados e 

servidores acesso mais ágil 

aos sistemas do Judiciário. 

Tribunal de Justiça do Maranhão 

Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos 

Presidente 

 

Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa 
Vice-presidente 

 

Des. Marcelo Carvalho Silva 

Corregedora-Geral da Justiça 

 

Comissão de Informática 

Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf 

Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto 

Des. Paulo Sérgio Velten Pereira 

Des. José de Ribamar Fróz Sobrinho 

 

 

Diretoria de Informática e Automação 
 (98) 3198-4580 

 dirinformatica@tjma.jus.br 

Atendimento ao Usuário de Informática 
 (98) 3194-6600 

 informatica@tjma.jus.br 


