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Tribunal instala PJe em comarcas de 
entrância inicial. 

Cumprindo o plano de implantação 

aprovado para 2019, no mês de 

março, todas as varas das comarcas 

de Turiaçú, Gov. Nunes Freire, 

Cantanhede, Arari, Pindaré-mirim 

e Monção passaram a utilizar o sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – PJe.  

Com a implantação o PJe passa a funcionar nas 

comarcas responsáveis por 75% da distribuição de 1º 

Grau da justiça maranhense. 

Até o fim de 2019 o sistema estará implantado em 

todas as comarcas do Maranhão. 

Tribunal instala salas de videoconferência 
nas comarcas. 

O Tribunal instalou salas de 
videoconferência nos fóruns de 

Açailândia, João Lisboa, 

Araióses e Brejo. 

O serviço de videoconferência 

será utilizado para a realização 

de reuniões virtuais, conectando as unidades do 

Judiciário, evitando deslocamentos e agilizando a 

comunicação de magistrados e servidores. 

A ação cumpre a Meta 16 do Plano Estratégico do 

TJMA, que trata da implantação de sistema de 

videoconferência em todas as unidades judiciais com 

competência criminal, visando promover a redução dos 

custos e dos riscos com o transporte de apenados para 

a participação de audiência nos fóruns, por meio da 

utilização do sistema de videoconferência em 

audiências com réu presos. 

Até dezembro de 2019 todas as comarcas de entrância 

intermediária terão salas de videoconferência 

instaladas. 

 

Iniciado projeto piloto de 

digitalização do acervo. 

O Tribunal disponibilizou 

versão do sistema PJe que 

permite o cadastro de ações 

que tramitam em meio físico. 

A nova funcionalidade 

possibilita a digitalização do 

acervo físico nas unidades que 

utilizam o PJe. 

A medida cumpre a PORTARIA-

CONJUNTA – 22019, que 

autoriza o projeto piloto de 

virtualização dos processos 

judiciais na Vara de Interesses 

Difusos e Coletivos da 

Comarca da Ilha de São Luís. 

Tribunal disponibiliza 

consulta pública de 

processos administrativos. 

O Tribunal disponibilizou, no 

Portal do Poder Judiciário, 

consulta pública de processos 

administrativos. 

A consulta, disponível na seção 

“Serviços ao cidadão”, permite 

acesso aos dados dos 

processos administrativos que 

tramitam no Judiciário. 

A medida faz parte de um 

conjunto de ações previstas no 

Ranking da Transparência do 

Poder Judiciário, instituído pela 

Resolução nº 260 do CNJ. 
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