
Boletim de TI
Certidões negativas podem ser emitidas via 
internet.

As certidões negativas para 
fins eleitorais, de distribuição 
das ações penais e de 
improbidade administrativa – 
no âmbito do 1º e 2º graus de 
jurisdição do Poder Judiciário 
do Maranhão – já podem ser 

emitidas gratuitamente no Portal do Poder Judiciário.

As certidões serão processadas exclusivamente pelos 
sistemas eletrônicos THEMIS PG, THEMIS SG, VEP/CNJ e 
PJE, com base nos registros do banco de dados, não 
podendo ter seu conteúdo modificado pelos servidores 
responsáveis pelo seu processamento e liberação.

O resultado da consulta será informado automaticamente 
pelo sistema, entre os processos em tramitação, 
sobrestados e suspensos constantes da Tabela Processual 
Unificada do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em que 
conste o nome pesquisado no polo passivo da ação.

A autenticidade das certidões poderá ser verificada no Portal
do Poder Judiciário, mediante preenchimento do número do 
documento, ficando disponível por trinta dias, contados a 
partir da data de sua liberação. 

Disponibilizada plataforma de sustentação oral à 
distância para advogados.

O Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) implantou sistema que
permite a advogados realizarem
sustentação oral a distância, através
de videoconferência, nas sessões de
julgamento do Pleno e das Câmaras
Cíveis e Criminais (Isoladas e
Reunidas). 

A medida segue determinação do
artigo 937 do novo Código de Processo Civil (CPC), que garante o direito 
de sustentação oral aos advogados domiciliados em cidade diversa 
daquela onde está sediado o tribunal.

A primeira sustentação oral à distância do TJMA foi realizada na 1ª 
Câmara Cível, presidida pelo Des. Jorge Rachid, na sessão de 
09/06/2016. O processo teve como relator o Des. Kleber Carvalho. O 
advogado estava em João Pessoa (PB).

Tribunal adota novo modelo 
de gestão de ligações 
telefônicas.

Com o objetivo de reduzir os 
gastos com telefonia o TJMA 
está adotando um novo modelo 
de gestão de uso de telefones, 
com a adoção de usuário e 
senha para realização de 
ligações telefônicas.

O modelo foi implantado com 
êxito no Centro Administrativo, 
onde já possibilitou a redução de
37% nos gastos, e será agora 
expandido para outras comarcas
e para o prédio sede do TJMA.

Informatizado o controle de 
depósitos judiciais.

O TJMA iniciou a operação do 
módulo de controle de depósitos
judiciais. 

Integrado ao FERJ, o módulo 
permitirá maior segurança e 
controle na manipulação das 
informações de depósitos 
judiciais, bem como a integração
com os sistemas dos bancos.
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