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PJe já funciona em Balsas, Vitorino Freire e 

Grajaú. 

A partir de outubro de 

2016 todas as varas não 

criminais e não infracionais 

das Comarcas de Balsas, 

Vitorino Freire e Grajaú 

passaram a utilizar o 

sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – PJe. 

Com a implantação, o PJe passa a funcionar em 40% 

das unidades de 1º grau da justiça maranhense. 

Até o final de 2016 o sistema será implantado em 

Açailândia, Codó, Coroatá, João Lisboa, Caxias e 

Imperatriz , onde todos os processos judiciais passarão 

a tramitar por meio digital, sem uso do papel. 

 
 

Sistema Central de Vagas inicia o funcionamento. 
 

O Tribunal de Justiça 

desenvolveu um novo 

módulo para o sistema 

de Remoção, a CENTRAL 

DE VAGAS.  

O módulo permite que 

as unidades informem suas necessidades de pessoal e 

que os servidores cadastrem a sua disponibilidade de 

mudar de lotação.  

A partir dessas informações o sistema cruza os dados e 

emite relatórios informando as possibilidades de 

relotação de servidores. 

O sistema é operado pela Diretoria de Recursos 

Humanos, encarregada de viabilizar as mudanças de 

lotação. 

 

  

Comarcas recebem novos 
computadores para o PJe. 

O Tribunal iniciou a distribuição de 

novos computadores para as comarcas 

que utilizarão o sistema PJe. 

A medida visa substituir equipamentos 

obsoletos e possibilitar a implantação 

do sistema de processo eletrônico. 

Receberam novos equipamentos as 

comarcas de Raposa, Paço do Lumiar, 

S.J. de Ribamar, Itapecurú, Timon, 

João Lisboa e Grajaú. 

Até o fim de 2016 todas as comarcas 

em que o PJe for implantado 

receberão novos computadores. 

 

Tribunal ampliará links de 

dados dos fóruns. 
 

O Tribunal vai ampliar os links de 
diversos fóruns, aumentando sua 
velocidade e capacidade de 
comunicação de dados. 
 
A iniciativa está alinhada com a 
implantação do sistema PJe, 
preparando as comarcas para receber 
o sistema, e foi planejada após a 
realização de estudo de capacidade e 
utilização. 
 
Serão ampliados nos próximos quatro 
meses os links de Caxias, Açailândia, 
Bacabal, Chapadinha, Codó, 
Imperatriz, Joselândia, Santa Inês, 
São José de Ribamar, Timon, Alto 
Parnaíba, Igarapé Grande, São 
Domingos do Azeitão e São Pedro da 
Água Branca. 
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