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Tribunal disponibiliza pagamento de custas
processuais com cartão de crédito.

O Tribunal de Justiça do Maranhão
disponibilizou, a partir de janeiro, o
pagamento de débitos judiciais via
cartão de crédito ou débito, com
possibilidade de parcelamento dos
valores.

O sistema de pagamento é regulamentado pela
Resolução GP nº 41/2019, de 30 de julho de 2019.

O credenciamento de operadoras de cartão de crédito
e débito foi necessário para operacionalizar os
pagamentos e serviu como forma de concorrência para
propostas com as menores taxas e juros para o cidadão.
Cinco operadoras se credenciaram e três foram
aprovadas. Hoje, duas já estão habilitadas para
prestação do serviço: JGV Meios Eletrônicos de
Pagamento e Vamos Parcelar.

A iniciativa é uma inovação no Judiciário brasileiro,
sendo o Tribunal de Justiça do Maranhão o primeiro
tribunal do país a dispor dessa modalidade de
pagamento.

Sistema de controle de pregões presenciais e
concorrências começa a operar.

O Tribunal iniciou em janeiro a
operação do sistema Licitatum.

O novo software permite o cadastro e
controle das concorrências e pregões
presenciais, realizados pelo setor de

Licitações e Contratos do TJMA.

Com a implantação, o Tribunal passa a ter uma
ferramenta de controle eficaz para a gestão dos
processos de contratação, que sejam efetivados
através de concorrências e pregões presenciais.

O Licitatum está acessivel a partir da plataforma de
sistemas do TJMA, com login e senha no Sentinela,
disponível a servidores e magistrados.

Aviso de protocolo de
processo no plantão já está
em funcionamento na
Comarca da Ilha.

O Tribunal disponibilizou o
serviço que avisa o protocolo
de processos durante plantão,
para os servidores e
magistrados da Comarca da
Ilha de São Luís.

O Monitum, que funciona
através do software de
mensagens Telegram, avisa
quando um processo é
protocolado durante o plantão
judicial.

O serviço envia uma
mensagem, informando que
um processo foi protocolado,
facilitando o trabalho dos
plantonistas.

Comunicação entre TJMA e
Defensoria é realizada
agora por Malote Digital.

A Defensoria Pública do Estado
do Maranhão passou a utilizar
o sistema Malote Digital para
comunicações oficiais com o
TJMA e demais unidades do
Judiciário.

A medida tem o objetivo de
modernizar a comunicação,
reduzindo custos e impactos
ao meio ambiente, diminuindo
o uso de papel.
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