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Plantão Judicial do 2º Grau funciona agora 
com o sistema PJe. 

A partir 31 de julho o plantão 

judicial do 2º Grau passou a 
funcionar com o sistema de 

Processo Judicial Eletrônico – 

Pje. 

A medida, prevista na Portaria 

338/2017, da Presidência do 
Tribunal de Justiça do 

Maranhão, permite que as ações sejam protocoladas 
diretamente no PJe durante os fins de semana, 

feriados e dias sem expediente no Judicário. 

Todas as ações originárias foram contempladas, tais 

como: ação rescisória; mandados de segurança; ação 
civil pública; ação direta de inconstitucionalidade; 

habeas corpus e habeas data. 

 

Tribunal implanta sistema PJe nas 
comarcas de Tutum, Presidente Dutra, 

Colinas, São Domingos do Maranhão, 
Barreirinhas e Rosário. 

A partir de julho de 

2017 todas as varas 
não criminais e não 

infracionais das 
Comarcas de Tutum, 

Presidente Dutra, 

Colinas, São Domingos 
do Maranhão, Barreirinhas e Rosário passaram a 

utilizar o sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe. 
 

Com a implantação, o PJe passa a receber mais de 
40% da distribuição de 1º Grau da justiça maranhense. 

 
Até o final de 2017 o sistema será implantado em 

todas as comarcas de entrância intermediária, onde 
todos os processos judiciais passarão a tramitar por 

meio digital, sem uso do papel. 
 
 
 

Tribunal instala novas 

centrais de telefonia. 

O Tribunal instalou novas centrais 

de telefonia no Almoxarifado 

Central e no Fórum de São José 

de Ribamar. 

A instalação permitirá a realização 

de chamadas sem custo entre as 

sedes do Tribunal de Justiça e 

Corregedoria, Centro 

Administrativo (Rua do Egito), 

Fórum de São Luís, Fórum de 

Timon, Fórum de Caxias e 

Almoxarifado Central do TJMA 

(Alemanha), com ligação direta 

entre os ramais das unidades. 

Tribunal desenvolve 

aplicação para 

smartphones e tablets. 

O Tribunal desenvolveu a 

aplicação SisUMF, para uso em 

smartphones e tablets com 

sistema Android.  

A aplicação pode ser baixada 

livemente do Google Play e 

permite acesso a diversas 

informações e funcionalidades da 

Unidade de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário 

(UMF). 
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