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Tribunal instala PJe em mais seis 
comarcas de entrância inicial. 

Cumprindo o plano de implantação 

aprovado para 2019, no mês de maio, 

todas as varas das comarcas de 

Mirador, Buriti Bravo, Humberto de 

Campos, Morros, Paulo Ramos e 

Poção de Pedras passaram a utilizar o sistema de 

Processo Judicial Eletrônico – PJe.  

Com a implantação, o PJe passa a funcionar em 88 das 

107 comarcas do Estado, atingindo um total de 82%. 

Até o fim de 2019 o sistema estará implantado em 

todas as comarcas do Maranhão. 

Tribunal Implanta novas salas de 
videoconferência. 

O Tribunal instalou salas de 

videoconferência nos fóruns de 
Buriticupu, Estreito, Porto 

Franco, Santa Inês e Santa 

Luzia. 

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. 

A lei federal nº 11.900/2009 autoriza a utilização de 

videoconferência em interrogatórios, acareações, 

reconhecimento de pessoas, inquirição de 

testemunhas, tomada de declarações da pessoa 

ofendida e no julgamento de presos de alta 

periculosidade. 

Já as regras quanto à aplicação dessa solução 

tecnológica nos atos processuais foram definidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da 

Resolução nº 105/2010. 

Atualmente, vinte e oito comarcas já possuem 

videoconferência e, até dezembro, todas as comarcas 

de entrância intermediária terão salas instaladas. 

Sistema Convictus já opera 

em 103 comarcas. 

O sistema Convictus, solução 

do Judiciário para controle de 

frequência de apenados, já 

está implantado em 103 

comarcas. 

O software permite o controle 

da frequência de réus que 

receberam penas privativas de 

liberdade em regime aberto, 

livramento condicional, 

privativas de direito, prestação 

pecuniária e serviços à 

comunidade, através do uso 

biometria. 

Tribunal disponibiliza 

certidão negativa no celular 

e tablet. 

O Tribunal disponibilizou, 

através do sistema 

Jurisconsult, o acesso às 

certidões negativas através do 

celular e tablet. 

A versão do Jurisconsult para 

dispositivos móveis permite 

que os usuários emitam suas 

certidões negativas, sem 

necessidade de acesso via 

computador. 

Com a medida o TJMA permite 

maior agilidade e praticidade 

na geração de certidões, com 

consulta a todos os sistemas 

judiciais. 
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