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Implantado novo sistema para suporte ao 
Laboratório de DNA. 

O Tribunal implantou no mês de 

setembro o sistema Vínculos. 

O software foi desenvolvido para 
auxiliar nas atividades da equipe 

do Laboratório de DNA do 

Judiciário. 

O sistema permite o controle e gerenciamento dos 
exames de DNA. As requisições de exame são feitas 

via sistema, a partir das unidade judiciais. Todas as 
fases do processo do exame podem ser acompanhadas 

online pelos usuários requisitantes. 

Além do laudo final dos exames, a equipe do 

Laboratório Forense de Biologia Molecular também tem 

acesso a diversos relatórios gerenciais. 

Com o lançamento do Vínculos aumenta para 36 o 

número de sistemas de informação utilizados pelas 

unidades judiciais e administrativas do Judiciário. 

 

Sistema PJe é implantado nas comarcas 
de Zé Doca, Santa Inês, Santa Luzia e 
Buriticupú. 

Cumprindo o plano de 

implantação aprovado pela 
Comissão de Informática, todas 

as varas não criminais e não 
infracionais das comarcas de Zé 

Doca, Santa Inês, Santa Luzia e 
Buriticupú passaram a utilizar o 

sistema de Processo Judicial 
Eletrônico – PJe. 

 
Com a implantação, o PJe passa a receber mais de 

43% da distribuição de 1º Grau da justiça maranhense. 
 

Até o final de 2017 o sistema será implantado em 
todas as comarcas de entrância intermediária, onde 

todos os processos judiciais passarão a tramitar por 

meio digital, sem uso do papel. 
 

Comarcas recebem novos 

computadores para o PJe. 

As comarcas de Zé Doca, 

Santa Inês, Santa Luzia e 

Buriticupú receberam novos 

computadores. 

A ação está prevista no Plano 

Diretor de Tecnologia e tem 

como objetivo dotar as 

unidades que vão trabalhar 

com o sistema PJe de 

equipamentos novos, mais 

modernos, que permitam o 

uso adequado e produtivo do 

sistema de processo judicial 

eletrônico. 

Tribunal disponibiliza 

serviço de sobreaviso de 

informática para o PJe. 

O Tribunal disponibilizou um 

serviço de sobreaviso de 

informática, para suporte ao 

sistema PJe, nos fins de 

semana e feriados. 

A iniciativa atende à Resolução 

nº 211 do CNJ e possibilita que 

o funcionamento do sistema 

seja normalizado em caso de 

falha. 
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