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Tribunal avança na implantação do PJe Mídias em 2021. 

Após um período de testes e com a homologação 
pela CGJ, o Tribunal avançou na implantação do PJe 
Mídas em 2021. Em dezembro o sistema foi 
implantado em 17 unidades. 

A ferramenta padronizada pelo CNJ permite 
armazenar os arquivos de mídias dos processos e compartilhá-los 
com advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, dentre 
outros interessados. 

No ambiente virtual poderão ser armazenadas todas as mídias  
digitais de processos judiciais em tramitação nas varas e juizados. 

Nos termos da Resolução CNJ nº 105, os documentos digitais serão 
considerados, para todos os efeitos, integrantes dos autos 
eletrônicos do processo correspondente. 

As unidades que desejarem implantar o PJe Mídias devem cadastrar 
uma requisição no sistema DIGIDOC, com o assunto "Solicitação de 
Serviço de Informática", informando que desejam implantar o 
sistema PJe Mídias. 

Tribunal instalou 40 novas salas de videoconferência nas comarcas 
de entrância inicial em 2021. 

Em consonância com seu projeto de modernização 

de TI, e atendendo aos critérios da Resolução CNJ 

nº 354, o Tribunal instalou, em 2021, 40 novos 

equipamentos de videoconferência, nas comarcas 

de entrância inicial. 

O serviço de videoconferência é utilizado para a realização de 

audiências, reuniões administrativas, eventos e para o cumprimento 

de diversos atos processuais, conectando as unidades do Judiciário, 

evitando deslocamentos e agilizando a comunicação de 

magistrados(as) e servidores(as). 

Em dezembro receberam o kit as comarcas de São Pedro da Água 

Branca, Buriti, Urbano Santos, Itinga, Alto Parnaíba, Loreto, São 

Raimundo das Mangabeiras e Santa Rita, contemplando toda a 

entrância inicial. 

Até o fim de 2022 serão instaladas salas de videoconferência nas 

varas e juizados das entrâncias intermediária e final, atingindo o 

percentual de 100% das unidades judiciais. 

Tribunal instalou mais de 3.500 novos 
equipamentos de informática em 
2021. 

O Tribunal instalou em 2021, nas 
unidades judiciais e administrativas, 
mais de 3.500 novos equipamentos de 
informática. 

Os novos computadores, impressoras, 
scanners, kits de gravação de 
audiência, monitores, etc., permitiram 
a magistrados(as) e servidores(as) 
utilizar os sistemas e serviços do 
Judiciário. 

O parque atual é de mais de 6 mil 
computadores, 1.8 mil impressoras e 2 
mil scanners, entre outros 
equipamentos, e todos os anos o TJ 
subtitui 1.000 computadores, trocando 
aqueles cuja garantia já expirou ou 
que apresentam reincidência de 
defeitos. 

Tribunal  realizou atendimentos em 
mais de 80 comarcas em 2021. 

O Tribunal realizou atendimentos 
presenciais de suporte e manutenção 
de informática em mais de 80 
comarcas no ano de 2021. 

Através do projeto “Comarca On-line” 
equipes da TI visitam as comarcas 
durante o ano, realizando serviços de 
manutenção corretiva e preventiva em 
redes lógicas, computadores, 
telefonia, etc. 

Ao longo de 2021 foram atendidas  
ainda mais de 90 mil solicitações nas 
áreas de suporte ao usuário, sistemas, 
redes, telefonia e manutenção. 
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