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Tribunal implanta Identidade Digital no App NexusRH. 

Após um período de testes e homologação, o 
Tribunal disponibilizou a Identidade Funcional 
Digital no sistema NexusRH. 

O NexusRH é um aplicativo para dispositivos 
móveis (celulares e tablets) que permite a 

magistrados e servidores consultar suas informações institucionais 
como contracheques, férias, afastamentos, adicionais por tempo de 
serviço, etc. 

A partir de agora será possível também exibir no NexusRH a carteira 
de identidade funcional do magistrado(a) ou servidor(a), 
substituindo a indentidade em meio físico. 

A solução está em conformidade com a Resolução CNJ nº 315 e com 
demais normativos do TJMA e permite a validação da identidade 
funcional através do uso de QR Code, de modo a garantir a 
segurança. 

O NexusRH já está disponível para Android e brevemente será 
liberado para iOS e poderá ser baixado gratuitamento nas lojas da 
aplicativos da Google e da Apple. 

Tribunal contrata empresa para digitalização e migração de todo o 
acervo físico de varas e juizados. 

O Tribunal contratou, através de processo 

licitatório, uma empresa para executar os serviços 

de digitalização dos processos judiciais que formam 

o acervo físico das varas e juizados. 

O contrato, que prevê a digitalização de até 58 

milhões de páginas por ano, será utilizado para a realização dos 

procedimentos de higienização, digitalização, indexação e migração 

dos processos físicos das varas e juizados para o sistema PJe. 

A equipe do projeto “Digitalizar Já”, formada por servidores da CGJ e 

do TJMA, e que tem como coordenador o juiz José Jorge Figueiredo 

dos Anjos Jr, fará o planejamento do processo de digitalização, com 

definição da sequência de atendimento das unidades, e 

acompanhará a execução dos serviços. 

A proposta inicial é concluir a digitalização do acervo da Comarca da 

Ilha de São Luís até o fim de abril, seguindo então para as demais 

comarcas, utilizando polos de digitalização. 

Tribunal instalará videoconferência 
em todas as varas e juizados de 
entrância intermediária e final. 

Seguindo o seu projeto de 
modernização de TI, e atendendo aos 
critérios da Resolução CNJ nº 354, o 
Tribunal instalará, em 2022,  kits de 
videoconferência, em todas as varas e 
juizados das comarcas de entrância 
intermediária e final. 

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). 

Tribunal  implanta gabinetes virtuais 
para os desembargadores. 

O Tribunal disponibilizou em janeiro 
“gabinetes virtuais” para todos os 
desembargadores e desembargadoras. 

Através do “Gabinete Virtual”, que 
está acessível a partir do Portal do 
Judiciário, cada magistrado(a) poderá 
realizar reuniões, atendimentos de 
partes e  advogados e demais 
atividades judiciais e administrativas. 

A medida está alinhada com normas 
do CNJ e com a orientação da 
Presidência para que todos os recursos 
tecnológicos sejam colocados à 
disposição de magistrados(as) e 
servidores(as), agilizando a tramitação 
processual. 
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