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Tribunal instala três novas salas de 
videoconferência nas comarcas. 

O Tribunal instalou salas de 
videoconferência nos fóruns de 
Presidente Dutra, Itapecurú-mirim 

e Vargem Grande. 

O serviço de videoconferência será 

utilizado para a realização de reuniões 
virtuais, conectando as unidades do Judiciário, evitando 
deslocamentos e agilizando a comunicação de magistrados e 

servidores. 

A ação cumpre a Meta 16 do Plano Estratégico do TJMA, que 

trata da implantação de sistema de videoconferência em 
todas as unidades judiciais com competência criminal, 

visando promover a redução dos custos e dos riscos com o 
transporte de apenados para a participação de audiência 
nos fóruns, por meio da utilização do sistema de 

videoconferência em audiências com réu presos. 

Até junho de 2019 todas as comarcas de entrância 

intermediária terão salas de videoconferência instaladas. 

 

Processo judicial eletrônico alcança mais 
oito comarcas em setembro. 

Cumprindo o plano de implantação 

aprovado para 2018, no mês de 

setembro, todas as varas das 

comarcas de Santo Antônio dos 

Lopes, Joselândia, Carutapera, Cândido Mendes, 

Penalva, Vitória Do Mearim, Pio XII e Olho D´Água 

das Cunhãs passaram a utilizar o sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – PJe. 

Com a implantação o Tribunal cumpre 75% da programação 

do ano e o PJe passa a receber mais de 70% da distribuição 

de 1º Grau da justiça maranhense. 

Até o final de 2018 o sistema será implantado em trinta e 

duas comarcas de entrância inicial, onde todos os processos 

judiciais passarão a tramitar por meio digital, sem uso do 

papel. 

 

CNJ classifica TJMA em 4º 
lugar em Governança, Gestão 
e Infraestrutura de TIC. 

O CNJ divulgou recentemente os 
resultados do levantamento de TI 
no qual classifica o Tribunal de 
Justiça do Maranhão em 4º lugar 
entre os tribunais estaduais de 
médio porte.  

O levantamento avaliou os órgãos 

do Judiciário, que responderam a 
um questionário sobre 
Governança, Gestão e 
Infraestrutura de TIC.  

Com o resultado o TJMA é o 4º 
melhor entre os tribunais 

estaduais de médio porte e o 13º 

entre os todos tribunais nacionais 
de médio porte, incluindo os 
tribunais federais. 

Instaladas novas salas de 
depoimento especial em Santa 
Luzia e Santa Inês. 

O Tribunal instalou em setembro 
novas salas de depoimento 
especial nas comarcas de Santa 
Luzia e Santa Inês. 

A medida atende à Resolução nº 
33 do Conselho Nacional de 
Justiça e permite a oitiva de 

crianças e adolescentes que foram 

supostamente vítimas de crimes 
contra a dignidade sexual, por 
meio de um procedimento 
especial que resguarda a 
intimidade do menor. 

No total já são 24 salas de 

depoimento especial instaladas no 
Judiciário, entre 2016 e 2018. 
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