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Tribunal amplia implantação do processo 

eletrônico na primeira e segunda instâncias. 

A prática de atos processuais em 
plataforma digital passará a ser 

realidade em 46 unidades 
jurisdicionais de 25 comarcas de 

entrância intermediária da Justiça 
estadual, incluídas no cronograma 
de expansão do sistema de 

Processo Judicial Eletrônico (PJe). 

A medida – regulamentada na Portaria Conjunta 6/2017 – 

contempla as unidades jurisdicionais das comarcas de 
Coelho Neto, Presidente Dutra, Tuntum, Colinas, São 
Domingos do Maranhão, Barreirinhas, Rosário, Araioses, 

Vargem Grande, Brejo, Chapadinha, Santa Inês, Zé Doca, 
Buriticupu, Santa Luzia, Maracaçumé, Santa Helena, 

Pinheiro, Viana, Bacabal, Lago da Pedra, Barra do Corda, 
Pedreiras, Estreito e Porto Franco. 

No 2º Grau o sistema de Processo Judicial Eletrônico 

também terá sua utilização ampliada, conforme prevê a 
Portaria 338/2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do 

Maranhão que estabelece que, a partir do dia 30 de junho 
deste ano, o processo judicial, a prática dos atos 
processuais e sua representação por meio eletrônico serão 

feitos exclusivamente pelo PJe, em todas as Câmaras e no 
Pleno do TJMA. 

Tribunal instala sala de depoimento sem dano no 

novo forum de Viana. 

O Tribunal instalou, em 
maio de 2017, sala de 

depoimento sem dano no 
novo fórum da comarca de 
Viana. 

 
A medida atende à 

Resolução nº 33 do 
Conselho Nacional de Justiça e consiste na oitiva judicial de 
crianças e adolescentes que foram supostamente vítimas de 

crimes contra a dignidade sexual por meio de um 
procedimento especial que resguarda a intimidade do 

menor. 
 
O objetivo principal desse programa é o de evitar que a 

vítima seja submetida a um novo trauma, que é o de ter 
que relatar um episódio triste e difícil de sua vida para 

pessoas estranhas, em um ambiente formal, frio e, para ela, 
assustador.  
 

Tribunal implanta software 

livre nas comarcas. 

O Tribunal está implantando o pacote 

de escritório Libreoffice em todas as 

comarcas. 

A medida cumpre a Resolução nº 

23/2016, que determina o uso de 

soluções de software livre nas 

unidades judiciais e administrativas. 

Com a instalação do Libreoffice o TJMA 

economizará quase três milhoes de 

reais em licenciamento, valor que 

poderá ser revertido para a aquisição 

de computadores e notebooks. 

Tribunal contrata novo link 

de internet. 

O Tribunal contratou, através de 

processo licitatório, um novo link de 

acesso à Internet. 

O link tem capacidade de 300 mbps e 

vai duplicar a velocidade de acesso a 

sites, tornando a busca de 

jurisprudência e o uso dos demais 

serviços da WEB mais rápida e ágil. 

Além disso, o novo link permitirá que 

advogados, partes e demais 

operadores do Direito tenham acesso 

mais rápido aos serviços que o 

Judicário disponibiliza da Internet. 

A medida atende à Resolução nº 211 

do CNJ, que determina a necessidade 

dos tribunais possuirem dois links 

redudantes, contratados com 

fornecedores diferentes, para garantir 

o acesso à Internet. 
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