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Unidades judiciais de 1º e 2º Graus já estão atendento através da 
plataforma do Balcão Virtual.  

Por meio da plataforma de videoconferência 

“Balcão Virtual”, as unidades de 1º e 2º Graus 

prestam atendimento ao público, durante o 

horário de expediente forense. 

A medida – regulamentada pela Portaria-

Conjunta nº 102021 – amplia e facilita os meios de acesso à Justiça, 

em observância à Constituição Federal.  

O atendimento eletrônico se dá em tempo real e sem solicitação 

prévia, aos advogados, às advogadas, partes e interessados, com 

procedimento similar ao do balcão de atendimento comum, 

independentemente de restrições impostas ao horário do trabalho 

presencial, decorrentes de eventuais circunstancias emergenciais.  

O acesso à plataforma está disponível na página inicial do TJMA na 

internet, em ícone próprio e destacado, com a denominação “Balcão 

Virtual”. O interessado deverá clicar no link “Balcão Virtual”, a fim de 

localizar a unidade a que deseja se dirigir, preenchendo em seguida 

os dados solicitados, para, na sequência, aguardar a liberação a fim 

de ingressar na sala virtual. 

Todas as comarcas de entrância intermediária já utilizam o Módulo 
Criminal do sistema PJe. 

O protocolo, o registro,  a distribuição, a autuação, a 
tramitação e as comunicações nos processos 
judiciais da competência criminal, bem como a 
prática dos atos processuais e respectiva 
representação por meio eletrônico, já são feitos 

exclusivamente pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 
todas as comarcas de entrância intermediária. 

O módulo criminal do sistema PJe já foi implantado em todas as 70 
comarcas de entrância inicial e nas 36 comarcas de entrância 
intermediária, permitindo que as ações de natureza criminal possam 
tramitar de forma totalmente eletrônica nas varas dessas comarcas. 

O PJe Cível já está implantado em todas as 107 comarcas instaladas 

do estado desde agosto de 2019, quando a Comarca de Alto 

Parnaíba se tornou a última a receber o sistema. A partir de 5 de 

abril todas as comarcas já estarão operando o módulo criminal do 

sistema. 

Tribunal implanta plataforma Zoom 
para sessões por videoconferência. 

O Tribunal implantou a plataforma 
Zoom Meetings, para as sessões por 
videoconferência, em substituição ao 
software Lifesize. 

A plataforma Zoom, uma das soluções 
mais utilizadas no mundo, vai permitir 
o uso de salas virtuais para os órgãos 
julgadores do TJMA. 

Para sustentação oral, advogados 
podem solicitar a entrada nas salas 
virtuais por meio dos links de acesso 
disponíveis na página "Sustentação 
Oral", no Portal, seção "Advogado". 

Tribunal finaliza projeto de 
modernização da rede lógica do 
Fórum de São Luís. 

O Tribunal concluiu em março o 
projeto de modernização da rede 
lógica e do CPD do Fórum de São Luís. 

Durante a execução do projeto, cuja 
primeira fase iniciou ainda em 2019, 
foram substituídos equipamentos de 
conexão, instalados novos servidores, 
novos equipamentos de 
armazenamento de dados, 
organizados racks, bem como 
implantados novos links de fibra ótica. 

A modernização do fórum de São Luís, 
estava prevista no plano de 
modernização do Judiciário e tem o 
objetivo de dotar a unidade de meios 
tecnológicos mais modernos e 
adequados a realização das atividades 
jurisdicionais. 
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