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Implantado um novo sistema Gerador de 
Custas para o Judiciário. 

O Tribunal implantou uma nova versão 

do sistema utilizado para geração de 

boletos de custas no Judiciário.  

A nova versão do sistema, que foi 

totalmente reescrito, possui suporte multiplataforma, 

pode ser utilizada na web, em celulares e tablets e 

permite a geração de boletos de custas de forma mais 

prática e rápida. 

Tão logo a versão para web esteja estável, serão 

lançadas as versões para iOS e Android, permitindo 

que advogados e partes gerem boletos de custas 

processuais diretamente no celular ou tablet. 

A versão web do Gerador de Custas está acessível a 

partir do Portal do Judiciário, seção “Serviços do 

cidadão”, opção “Gerador de Custas”. 

Tribunal instala salas de videoconferência 
em Codó e Coroatá. 

O Tribunal instalou salas de 
videoconferência nos fóruns de Codó e 

Coroatá. 

O serviço de videoconferência é utilizado 

para a realização de audiências e 

reuniões virtuais, evitando deslocamentos e agilizando 

a comunicação. 

A medida permite a realização de audiências com réus 

presos, conectando varas e unidades prisionais, 

aumentando a segurança de magistrados e servidores, 

minimizando cancelamentos por impossibilidade de 

deslocamentos e está em conformidade com a 

Resolução nº 105, do Conselho Nacional de Justiça. 

Até dezembro, todas as comarcas de entrância 

intermediária terão salas de videoconferência.  

 

Tribunal fica em 3º lugar 

entre os tribunais estaduais 

de médio porte. 

O Tribunal foi classificado 

como o 3º melhor em TI entre 

os tribunais estaduais de 

médio porte no levantamento 

iGovTIC-JUD 2019, realizado 

em setembro, pelo CNJ. 

O TJMA obteve o conceito 

“Aprimorado”, ficando com a 

3ª colocação entre os tribunais 

estaduais de médio porte, 6ª 

colocação entre todos os 

tribunais estaduais e 16ª 

posição entre todos os 

tribunais brasileiros. 

Timon e Imperatriz 

recebem a instalação de 

novos servidores de rede. 

O Tribunal instalou novos 

equipamentos de rede nos 

fóruns de Timon e Imperatriz. 

Os equipamentos permitirão 

mais velocidade no acesso à 

rede, além de possibilitar 

maior controle, aumentando a 

segurança dos arquivos. 

A medida atende ao objetivo 

de prover infraestrutura de TI 

apropriada às atividades 

judiciais e administrativas. 

Até dezembro São Luís e 

Caxias também receberão 

novos equipamentos de rede. 
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