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Tribunal lança novo Portal da Transparência. 

O Tribunal lançou em novembro a nova versão do 

seu Portal da Transparência, atendendo à 

determinação da Resolução nº 102, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ).  

No novo portal constam informações sobre a 

estrutura remuneratória e o quantitativo dos cargos efetivos, cargos 

em comissão e funções de confiança, além dos cargos da 

magistratura estadual.  

Também estão disponíveis informações sobre os membros e agentes 

públicos do Judiciário maranhense, bem como o detalhamento da 

folha de pagamento de pessoal (valores brutos em reais), 

informações sobre empregados de empresas contratadas e sobre 

servidores não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão, 

assim como as informações sobre a gestão orçamentária e 

financeira, que deverão ser publicadas até 1.º de março do ano, 

conforme determina o parágrafo 4.º da Resolução nº 102. 

Iniciada a implantação do PJe Criminal na entrância inicial. 

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, serão feitos 

exclusivamente pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 
todas as comarcas de entrância inicial até o final de 2020. 

O módulo criminal do sistema PJe já foi implantado em 50 
comarcas, permitindo que as ações de natureza criminal possam 
tramitar de forma totalmente eletrônica nas varas dessas comarcas. 

A amplitude da implantação compreende todas as classes e assuntos 

de matéria criminal dos novos processos judiciais de conhecimento 

e/ou incidental.  

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

estado desde 22 de agosto do ano passado, data em que a Comarca 

de Alto Parnaíba se tornou a última a receber o sistema. Até o dia 21 

de setembro de 2020, a aplicação era restrita a competências não 

criminais. Até o fim de 2020, todas as comarcas de entrância inicial 

já estarão operando o módulo criminal do sistema. 

 

Tribunal instala novas salas de 
videoconferência. 

O Tribunal instalou em novembro salas 
de videoconferência nos fóruns de 
Bequimão e Cururupu. 

O serviço de videoconferência é 
utilizado para a realização de 
audiências virtuais, conectando as 
unidades do Judiciário, evitando 
deslocamentos e agilizando a 
comunicação de magistrados e 
servidores. 

Até o fim do ano, 30 comarcas de 
entrância inicial terão salas de 
videoconferência instaladas. 

Todas as comarcas de entrância 
intermediária e final já possuem salas 
de videoconferência. 

Ampliados links de dados de fóruns e 
juizados. 

O Tribunal realizou a ampliação de 
diversos links de dados de fóruns e 
juizados do interior e da capital. 

Os links foram ampliados em 500%, 
sem aumento de custo para o TJMA. 

A ampliação permitirá maior 
velocidade no acesso a Internet e 
melhor uso dos sistemas e serviços do 
Tribunal, especialmente o sistema PJe. 

Foram atendidas na ampliação 95 
unidades, com um percentual de 65% 
do total de links em uso. 

Até o fina do ano, mais links terão sua 
capacidade aumentada, melhorando o 
acesso aos serviços do Judiciário. 
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