
 I N F O R M A VO  
J A N E I R O  D E  2 0 1 9   

 

Comarcas de entrância inicial receberão o 
sistema PJe em 2019. 

Em 2019, trinta e oito comarcas de 

entrância inicial (vara única) passarão 

a receber e processar diversos tipos 

de classes judiciais de âmbito cível, 

exclusivamente de forma eletrônica, 

por meio do sistema Processo Judicial eletrônico (PJe).  

O cronograma de expansão do PJe foi divulgado pela 

Portaria Conjunta n° 29/2018, assinada pelo 

presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José 

Joaquim Figueiredo dos Anjos, e pelo corregedor-geral 

da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva. 

O sistema PJe está presente atualmente em sessenta e 

nove comarcas, sendo responsável por mais de 65% 

da distribuição processual. 

Com a implantação prevista para o ano de 2019, todas 

as comarcas do Maranhão passarão a utilizar o 

sistema, que será responsável por mais de 85% da 

distribuição. 

Tribunal instala novos equipamentos de 
acesso à Internet. 

O Tribunal instalou dois novos 

equipamentos no Datacenter no 

mês de janeiro. 

Os equipamentos, do tipo Roteador 

BGP, possibilitarão a melhoria no 

acesso aos sistemas do Judiciário através da Internet, 

permitindo o uso balanceado de links de dados, o que 

aumentará a disponibilidade dos serviços em caso de 

falha em um dos links. 

A iniciativa atende à Resolução nº 211 do CNJ, que 

determina que os tribunais devem possuir links 

redudantes para acesso à Internet. 

Atualmente o Tribunal possui dois links para acesso à 

Internet, com 300 mbps de capacidade cada.  

Tribunal integra sistema 

PJe com Defensoria. 

O Tribunal integrou o PJe com 

o sistema de informações da 

Defensoria Pública. 

A medida permite que o 

sistema usado pela Defensoria 

envie, automaticamente, 

processos e manifestações ao 

PJe, sem interferência 

humana. 

A integração agiliza o fluxo de 

comunicação entre os órgãos, 

permitindo mais rapidez na 

prática dos atos processuais. 

Instalados novos 

equipamentos de rede no 

prédio sede e CGJ. 

O Tribunal instalou novos 

equipamentos de conexão de 

rede no prédio sede e na CGJ. 

A ação permite a renovação 

dos equipamentos atualmente 

em uso, com mais de 10 anos, 

com ganhos de segurança e 

performance na rede lógica 

das unidades. 

A medida atende ao objetivo 

de modernização previsto no 

Planejamento Estratégico do 

TJMA, provendo infraestrutura 

de TIC apropriada às 

atividades judiciais e 

administrativas. 
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