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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta um resumo das principais atividades realizadas pela Diretoria de Informática e 
Automação do Tribunal de Justiça do Maranhão, no período de janeiro a dezembro de 2017. Relaciona 
projetos e operações das áreas de Sistemas de Informação e Banco de Dados, Infraestrutura de Rede e 
Telecomunicações, Manutenção de Equipamentos e Atendimento ao Usuário que foram realizados no 
período. 

PROJETOS E OPERAÇÕES REALIZADOS EM 2017 
 

 

Implantação do Escritório Digital para Advogados 

O Tribunal efetuou a integração do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe de 1º e 2º Graus) à 
plataforma Escritório Digital – que faz a integração dos sistemas processuais de tribunais brasileiros. A 
iniciativa, permitirá que os advogados gerenciem seus processos em tribunais diferentes, a partir de um 
mesmo sistema, de qualquer aparelho conectado à internet 

 

 

Implantação do sistema PJe em todas as comarcas de entrância intermediária 

Ao longo de 2017 o PJe foi implantado em 25 comarcas de entrância intermediária, totalizando 46 varas, 
cujos processos já tramitam inteiramente em formato eletrônico, com economia de papel e demais 
insumos, além de agilidade e possibilidade de acesso integral aos autos, de qualquer lugar, a qualquer 
hora. 

 

 

Sistema de gestão e acompanhamento da Justiça de 1º Grau entra em funcionamento 

Atendendo solicitação da Corregedoria Geral de Justiça, o Tribunal de justiça contratou e gerenciou o 
desenvolvimento do sistema TermoJúris. O sistema permite a visualização gráfica dos dados por 
unidades judiciais (varas e juizados), comarcas ou polos judiciais, apresentando variáveis alinhadas aos 
dados regidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

 

Instalação de novas Salas de Depoimento sem Dano 

O Tribunal instalou 11 novas salas de Depoimento sem Dano em 2017. Foram atendidas as comarcas de 
Cururupu, Itapecuru, Coroatá, Pinheiro, Santa Luzia do Paruá, Viana, Santa Helena, Maracaçumé, Codó, 
São Domingos do Maranhão e São João Batista. A medida atende à Resolução nº 33 do CNJ e consiste na 
oitiva judicial 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. 

 

 

Instalação de novos Kits de Gravação de Audiência 

O Tribunal instalou 53 novos kits de gravação de audiência em 2017. Foram contempladas, entre outras, 
as comarcas de Arari, Vargem Grande, Urbano Santos, Colinas, Tutoia, Buriticupu, Candido Mendes e São 
Luís. A medida atende à Resolução nº 105 do CNJ. 

 

 

Novo Sistema de Cadastro de Peritos Judiciais 

O Tribunal desenvolveu e implantou no mês de novembro o sistema Peritus. O software foi desenvolvido 
para permitir o cadastro de peritos e órgãos técnicos e científicos e sua habilitação em processos judiciais 
para auxiliar magistrados quando a prova do processo depender de conhecimento técnico ou científico. 
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Instalados novos equipamentos para garantia da segurança da informação 

O Tribunal adquiriu e instalou dois novos equipamentos do tipo firewall, para proteção do ambiente 
computacional do Judiciário contra invasões. A medida cumpre diretriz de segurança da informação do 
CNJ. 

 

 

Comunicação com a PMMA via Malote Digital 

O Tribunal passará a utilizar o sistema Malote Digital para comunicação com a Polícia Militar do 
Maranhão. A iniciativa permite que documentos administrativos e judiciais sejam encaminhados pelo 
TJMA e pelas varas, economizando tempo e recursos e garantindo a autenticidade dos documentos. 

 

 

Consulta de Jurisprudência de 2º Grau com PJe 

A consulta de jurisprudência do 2º Grau agora exibe acórdãos dos sistemas Themis SG e PJe.  A medida 
permitirá conhecer as decisões de processos eletrônicos já proferidas para utiliza-las como 
jurisprudência em novas decisões dos órgãos julgadores. 

 

 

Novo sistema para suporte ao Laboratório de DNA 

O Tribunal implantou no mês de setembro de 2017 o sistema Vínculos. O software foi desenvolvido para 
auxiliar nas atividades da equipe do Laboratório de DNA do Judiciário. 

 

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. O serviço está disponível para magistrados e servidores. 

 

 

Comunicação com Unidades Prisionais via Malote Digital 

O Tribunal está utilizando o sistema Malote Digital para comunicação com a Secretaria de Administração 
Penitenciária. A iniciativa permite que documentos administrativos e judiciais sejam encaminhados pelo 
TJMA e pelas varas para as unidades prisionais, economizando tempo e recursos e garantindo a 
autenticidade dos documentos. 

 

 

Expansão da capacidade de armazenamento para o PJe 

O Tribunal adquiriu nova unidade de armazenamento de dados (storage), com 100 Terabytes de 
capacidade. A aquisição cumpre ação do Plano Diretor de Tecnologia e tem por objetivo preparar o TJMA 
para a continuidade da implantação do sistema PJe, provendo espaço de armazenamento para os 
documentos e anexos dos processos eletrônicos. 

 

 

Novos computadores instalados no Tribunal, Corregedoria e Centro Administrativo 

A partir agosto o Tribunal iniciou a substituição de computadores da Corregedoria, prédio sede do TJMA 
e Centro Administrativo. Ao todo, 487 equipamentos foram substituídos nos diversos setores judiciais e 
administrativos, possibilitando que máquinas mais antigas sejam trocadas por outras, mais modernas. 
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Novos computadores instalados nas Comarcas 

Em 2017 o Tribunal iniciou a substituição de computadores nas comarcas da Capital e Interior. Ao todo 
594 equipamentos foram substituídos nas diversas unidades judiciais, possibilitando que máquinas mais 
antigas fossem trocadas por outras, mais modernas. 

 

 

Aplicação para smartphones e tablets 

O Tribunal desenvolveu a aplicação SisUMF, para uso em smartphones e tablets com sistema Android. A 
aplicação pode ser baixada livremente do Google Play e permite acesso a diversas informações e 
funcionalidades da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (UMF). 

 

 

Novas centrais telefônicas 

O Tribunal instalou novas centrais de telefonia no Almoxarifado Central e no Fórum de São José de 
Ribamar. A instalação permitirá a realização de chamadas sem custo entre as sedes do Tribunal de Justiça 
e Corregedoria, Centro Administrativo (Rua do Egito), Fórum de São Luís, Fórum de Timon, Fórum de 
Caxias e Almoxarifado Central do TJMA (Alemanha), com ligação direta entre os ramais das unidades. 

 

 

Novas versões de sistemas de informação 

Foram desenvolvidas 15 novas versões para os sistemas do Judiciário. Os sistemas DIGIDOC, Proméritus, 
SIAFERJ Web, Tutor, Attende, Regesta, Diário da Justiça Eletrônico, VEP, Auditus, E-MAT, Themis SG, 
Gerador de Custas, Themis PG, Salus, Jurisconsult, Gestor e Regesta receberam novas funcionalidades em 
2017. 

 

 

Ampliação do PJe no 2º Grau 

O processo judicial, a prática dos atos processuais e sua representação por meio eletrônico passaram a 
ser feitos exclusivamente pelo PJe, nas cinco Câmaras Cíveis Isoladas, nas duas Câmaras Cíveis Reunidas, 
na Seção Cível, nas três Câmaras Criminais Isoladas, nas Câmaras Criminais Reunidas e no Pleno do TJMA. 
Todas as ações originárias foram contempladas, tais como: ação rescisória; mandados de segurança; ação 
civil pública; ação direta de inconstitucionalidade; habeas corpus e habeas data. 

 

 

Plantão Judicial de 2º Grau no PJe 

A partir de julho de 2017 o plantão judicial do 2º Grau passou a funcionar com o sistema de Processo 
Judicial Eletrônico – PJe. A medida permite que as ações sejam protocoladas diretamente no PJe durante 
os fins de semana, feriados e dias sem expediente no Judiciário. 

 

 

Novo sistema Proméritus 

O Tribunal implantou em junho de 2017 o novo sistema Proméritus. O sistema é responsável pela coleta e 
consolidação da produtividade dos magistrados, sendo utilizado nos processos de remoção e promoção 
por merecimento. A nova versão utiliza a tecnologia de Business Intelligence e permite consolidar dados 
de diferentes sistemas judiciais como Themis, PROJUDI, VEP e PJe. 

 

 

Novos links de Internet 

O Tribunal contratou, através de processo licitatório, dois novos links de acesso à Internet. Os links têm 
capacidade de 300 mbps cada e vão duplicar a velocidade de acesso a sites, tornando a busca de 
jurisprudência e o uso dos demais serviços da WEB mais rápida e ágil. 



 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 

DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO 

 

 

 

Software livre nas comarcas 

O Tribunal está implantando o pacote de escritório Libreoffice em todas as comarcas. A medida cumpre a 
Resolução nº 23/2016, que determina o uso de soluções de software livre nas unidades judiciais e 
administrativas. Com a instalação do Libreoffice o TJMA economizou quase três milhões de reais em 
licenciamento, valor que foi revertido para a aquisição de computadores e notebooks. 

 

 

Nova política de segurança da informação no Judiciário 

O Tribunal de Justiça do Maranhão regulamentou – no âmbito do Judiciário estadual – a Política de 
Segurança da Informação (PSI), estabelecendo regras para controlar o acesso à infraestrutura de 
comunicação e ao sistema de armazenamento, garantindo a integridade, autenticidade, confidencialidade e 
a disponibilidade das informações, na Justiça maranhense. A PSI foi normatizada através da Resolução nº 
13/2017. 

 

 

Implantação da nova intranet do Judiciário 

O Tribunal desenvolveu e disponibilizou para servidores e magistrados a nova Intranet do Judiciário. A 
ação está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC e permitiu 
substituir o site antigo por uma solução mais moderna, rápida e prática, que permite acesso mais fácil aos 
principais sistemas e serviços, bem como facilita a divulgação de informações a servidores e magistrados. 

 

 

Manutenção corretiva e preventiva nas comarcas 

Ao todo, 63 comarcas receberam serviços de manutenção de informática em 2017. Os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos de informática permitiram o reparo de 
equipamentos e redes de dados, possibilitando que as unidades judiciais pudessem funcionar de forma 
adequada. 

 

 

Ampliação de links em comarcas 

Receberam novos links em 2017 as comarcas de Coroatá, Itapecuru, Pedreiras, Açailândia, Caxias, Codó, 
Imperatriz, Santa Inês, São José de Ribamar e Timon. A ação, prevista no Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – PDTIC, 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. 

 

 

Sustentação oral à distância 

A primeira sustentação oral internacional à distância foi feita pelo advogado Thiago Brhanner Garcês 
Costa, a partir de Lisboa, Portugal, em uma apelação cível proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no 
Serviço Público do Estado do Maranhão (Sintsep/MA). Participaram da sessão os desembargadores Jorge 
Rachid (presidente da Câmara), Ângela Salazar, Kleber Carvalho e Marcelo Carvalho. 

 

 

Política de Gestão de Ativos de TI 

Com o objetivo de garantir o nivelamento de infraestrutura de TI, possibilitando a distribuição equânime 
de equipamentos de informática, e normatizar o desenvolvimento de sistemas, o Tribunal aprovou a 
Resolução nº 5/2017, que disciplina a aquisição, instalação e uso dos equipamentos e sistemas de 
informática. A norma está em harmonia com a Resolução nº 211 do CNJ, que institui as estratégias 
institucionais, com vistas à melhoria da infraestrutura e governança na área de tecnologia no Judiciário. 
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Intimações do PJe no Diário Eletrônico 

A partir de março de 2017, os feitos no Processo Judicial Eletrônico - 1º e 2º Graus - passaram a ser 
publicados diretamente no Diário de Justiça Eletrônico, o que substitui qualquer outro meio de intimação 
oficial, inclusive via sistema ou portal eletrônico. A mudança se deu em razão de atualização do sistema PJe, 
que o conectou diretamente ao sistema de publicação do DJe do Tribunal de Justiça do Maranhão. 

 

 

Videoconferência com Unidades Prisionais 

Em uma parceria do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) com o Governo do Maranhão, foram 
inauguradas, em 2017, duas salas de videoconferência no Complexo Penitenciário de São Luís (Pedrinhas), 
que vão permitir audiências a distância por juízes do Fórum Desembargador Sarney Costa – Calhau. Os 
equipamentos foram doados pelo TJMA ao Executivo. 

 

 

Portal de Tecnologia da Informação 

A diretoria de informática desenvolveu e disponibilizou um portal de tecnologia da informação. A ação faz 
parte do Plano Diretor de Tecnologia e permite a divulgação de informações, projetos e ações de tecnologia 
da informação no Judiciário. No portal, que está acessível no endereço http://site.tjma.jus.br/informatica, é 
possível encontrar a relação dos principais projetos de TI, documentos de PDTIC e PETIC, bem como 
boletins de notícias e relatórios de gestão. 

 

 

Novos notebooks para magistrados 

Em 2017 o Tribunal substituiu os notebooks dos magistrados da Capital e Interior. Ao todo, 310 
equipamentos foram substituídos, possibilitando que máquinas mais antigas fossem trocadas por outras, 
mais modernas. 
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TI EM NÚMEROS 

 

Os gráficos a seguir representam a produtividade dos diversos setores da Diretoria de 
Informática, possibilitando avaliar a demanda de trabalho em cada coordenadoria e a efetividade 
no atendimento das solicitações de magistrados e servidores. 

Quantidade de Equipamentos Reparados em 2017 
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 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ENTRADA 398 306 492 373 525 535 630 750 601 728 585 345 6.268 

SAÍDA 352 339 487 384 490 523 669 703 631 698 584 366 6.226 

Quantidade de Atendimentos aos Usuários em 2017 
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 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ABERTOS 2226 3429 3811 2611 4174 2931 3047 3354 2702 3217 2835 2200 36.537 

ENCERRADOS 3239 3275 3442 2379 3851 2822 2811 3083 2555 2955 2541 2135 35.088 

Quantidade de Atendimentos em Serviços, Redes de Dados e Telefonia em 2017 
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 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ABERTOS 145 120 153 101 208 175 181 170 134 142 143 89 1.761 
ENCERRADOS 134 125 139 87 199 185 168 173 134 120 131 118 1.713 
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Quantidade de Atendimentos em Sistemas de Informação em 2017 
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 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ABERTOS 515 510 815 493 650 524 607 708 539 622 642 419 7.044 
ENCERRADOS 424 401 602 505 618 467 566 619 516 546 611 438 6.313 

  

Evolução Anual da Demanda de TI 
 

 


