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Tribunal passa a utilizar o Diário da Justiça Eletrônico Nacional – 
DJEN, para publicação de documentos de processos judiciais.  

O Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, 

foi implantado nos sistemas do Judiciário 

maranhense em janeiro de 2021.  

A Resolução que regulamenta a publicação dos 

atos judiciais através do DJEN no âmbito da 

Justiça estadual foi assinada pelo presidente do TJMA, 

desembargador Lourival Serejo, no dia 23 de dezembro de 2020.  

O Judiciário maranhense passou a adotar o Diário de Justiça 

Eletrônico Nacional como instrumento de comunicação oficial, 

publicação e divulgação dos atos judiciais produzidos nos sistemas 

processuais do TJMA, nos termos da Resolução CNJ nº 234, em 

substituição ao Diário de Justiça Eletrônico (DJe).  

De acordo com o documento, o DJEN está disponível no site do 

Conselho Nacional de Justiça e a responsabilidade pelo conteúdo do 

material remetido ao Diário é da unidade que o produziu. A 

resolução informa que os documentos judiciais enviados até as 17h 

para publicação serão disponibilizados no primeiro dia útil seguinte.  

O TJMA foi um dos primeiros tribunais a aderir ao DJEN. 

Turmas Recursais e Juizados com competência criminal passam a 
utilizar o PJe Criminal. 

O protocolo, o registro,  a distribuição, a autuação, 
a tramitação e as comunicações nos processos 
judiciais da competência criminal, bem como a 
prática dos atos processuais e respectiva 
representação por meio eletrônico, serão feitos 

exclusivamente pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 
todas as turmas recursais e nos juizados com competência criminal. 

O módulo criminal do sistema PJe já foi implantado em 70 comarcas 
de entrância inicial e 9 comarcas de entrância intermediária, 
permitindo que as ações de natureza criminal possam tramitar de 
forma totalmente eletrônica nas varas dessas comarcas. 

O PJe já está implantado em todas as 107 comarcas instaladas do 

estado desde 22 de agosto de 2019, data em que a Comarca de Alto 

Parnaíba se tornou a última a receber o sistema. Até abril de 2021, 

todas as comarcas já estarão operando o módulo criminal do 

sistema. 

Tribunal inicia a operação do sistema 
Acessus para controle de visitantes. 

O Tribunal lançou em janeiro de 2021 
o sistema Acessus. 

O novo software permite o registro de 
visitantes que acessam as 
dependências das unidades do 
Judiciário. 

O Acessus, desenvolvido a pedido da 
Diretoria de Segurança, armazena 
dados básicos, registros de visitas e 
fotos dos visitantes, permitindo o seu 
controle e acompanhamento. 

Tribunal instala novos servidores de 
arquivos nas áreas administrativa e 
judicial. 

O Tribunal instalou novos servidores 
para o armazenamento de arquivos na 
Sede do TJMA, Corregedoria e Centro 
Administrativo. 

Os novos equipamentos, responsáveis 
por conter as pastas de rede de todas 
as unidades, utilizam tecnologia de 
software livre, não gerando gastos 
adicionais com licenciamento. 

A migração dos arquivos ocorreu 
durante o mês de janeiro, com 
escalonamento entre as unidades 
administrativas, gabinetes e CGJ. 

A iniciativa atende ao plano de 
modernização do Judiciário, ao mesmo 
tempo que privilegia o uso de software 
livre, forte tendência mundial. 
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