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Processo eletrônico alcança mais seis 
comarcas de entrância inicial. 

Cumprindo o plano de implantação 

aprovado para 2019, no mês de junho, 

todas as varas das comarcas de 

Buriti, Urbanos Santos, Loreto, São 

Raimundo das Mangabeiras, Gov. 

Eugênio Barros e Dom Pedro passaram a utilizar o 

sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe.  

Com a implantação, o PJe passa a funcionar em 95 das 

107 comarcas do Estado, atingindo um total de 89%. 

Até o fim de 2019 o sistema estará implantado em 

todas as comarcas do Maranhão. 

Tribunal implanta sessões virtuais no PJe. 

O Tribunal disponibilizou, no mês de 

junho, a realização das sessões 
virtuais no PJe, a medida permite 

agilizar julgamentos, ao mesmo 
tempo que auxilia no  cumprimento 

do princípio constitucional da razoável 

duração do processo, utilizando-se da 

tecnologia da informação. 

Os julgamentos virtuais, denominados Sessão Virtual, 
serão admitidos em todos os órgãos judiciais do 

Tribunal de Justiça, nos processos distribuídos através 
do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) de 

Segundo Grau. 

Por ocorrer em ambiente eletrônico, cada sessão 

virtual não necessitará da presença física dos 

desembargadores em sala de sessão durante o período 

de julgamento. Elas serão realizadas semanalmente, 

por determinação dos presidentes dos órgãos 

julgadores. 

Os julgamentos da sessão virtual serão públicos e 

poderão ser acompanhados pela internet, em endereço 

eletrônico disponível no site do TJMA. 

 

Tribunal instala 

videoconferência em mais 

quatro comarcas. 

Durante o mês de junho, as 

comarcas de Coelho Neto, 

Colinas, São Domingos do 

Maranhão e Timon 

receberam a instalação de 

salas de videoconferência. 

O serviço de videoconferência 

é utilizado para a realização de 

audiências, conectando as 

unidades do Judiciário, 

evitando deslocamentos e 

agilizando a comunicação de 

magistrados e servidores. 

Atualmente, trinta e quatro 

comarcas já possuem 

videoconferência. 

Tribunal inicia instalação de 

novas impressoras. 

O Tribunal iniciou em junho a 

instalação das novas 

impressoras nas unidades. 

A medida é resultante da 

assinatura de novo contrato de 

impressão e prevê a instalação 

de 1.800 novas impressoras, 

sendo 4 por vara/juizado. 

O novo contrato permite um 

acréscimo de 1.000 novas 

impressoras no parque e uma 

redução de custo de 500 mil 

reais por ano, em impressão. 
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