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PJe já funciona em Codó, Coroatá, Açailândia, 

João Lisboa e Imperatriz. 

A partir de novembro de 2016 

todas as varas não criminais e 

não infracionais das Comarcas 

de Codó, Coroatá, Açailândia, 

João Lisboa e Imperatriz 

passaram a utilizar o sistema 

de Processo Judicial Eletrônico 

– PJe. 

Com a implantação, o PJe passa a funcionar em 50% 

das unidades de 1º grau da justiça maranhense com 

competências passíveis de implantação do processo 

eletrônico. 

Ainda em 2016 o sistema será implantado em Caxias, 

onde todos os processos judiciais passarão a tramitar 

por meio digital, sem uso do papel. 

 

Inauguradas salas de videoconferência em 

Pedrinhas. 
 

O Tribunal de Justiça 

inaugurou em 07/11 duas 

salas de videoconferência 

no Complexo Penitenciário 

de Pedrinhas.  

Os equipamentos foram 

doados pelo TJ ao Executivo e as salas permitirão que 

as audiências de réus presos sejam realizadas sem a 

necessidade de deslocamento para os fóruns.  

Atualmente existem salas de videoconferência 

instaladas nos fóruns de São Luís, S.J. de Ribamar e 

Imperatriz, além do Tribunal. 

A medida trará uma grande economia de recursos  

para o Executivo e gerará maior segurança para 

magistrados e servidores, além de minimizar o 

cancelamento de audiências por ausência dos réus.  

 

Tribunal interliga fórum de 

São Luís com TJ via fibra 

ótica. 

O Tribunal interligou a sede do Fórum 

de São Luís com o prédio sede do 

TJMA através de fibra ótica. 

A iniciativa aumenta a velocidade de 

acesso aos sistemas e serviços de 300 

mbps para 1.000 mbps, um 

crescimento de mais de 200%. 

Também será possível economizar 

R$96.000,00 por ano com o 

desligamento dos links da Oi que 

atendiam ao prédio. 

 

 

Tribunal distribui 

notebooks novos aos 

juízes. 
 

O Tribunal distribuirá novos notebooks 
aos juízes de primeiro grau, 
substituindo os equipamentos atuais. 
 
A distribuição iniciará no mês de 
novembro e será realizada por polo. 
 
Os magistrados deverão devolver os 
notebooks atuais quando do 
recebimento dos novos equipamentos. 

 
A medida está alinhada com o 
planejamento de implantação do PJe e 
permitirá maior celeridade no uso dos 
sistemas e serviços do Judiciário. 
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