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Tribunal inicia projeto de revisão e modernização da infraestrutura 
de tecnologia das unidades judiciais.  

O Tribunal iniciou em maio o projeto de revisão e 

modernização da infraestrutura de tecnologia das 

unidades judicais. 

O projeto prevê a instalação de novos 

computadores, a revisão da rede lógica, a instalação de novos 

equipamentos de rede, a implantação de políticas de segurança da 

informação e a centralização do armazenamento de arquivos da 

unidade na nuvem do TJMA.  

Os serviços são realizados pela equipe da TI, que agenda   

previamente com as unidades o período de atendimento, e 

acompanha o uso dos novos equipamentos, dando o suporte após a 

realização dos serviços. 

Já foram atendidos no projeto nove juizados cíveis da capital, que 

funcionam fora do Fórum de São Luís, e as unidades judiciais da 

comarca de Paço do Lumiar. 

Até o fim de outubro, todas as unidades da Comarca da Ilha de São 

Luís receberão a visita da equipe de TI, que realizará as atividades de 

revisão, instalação e configuração previstas no projeto.  

Sistemas do Tribunal são adequados à Resolução nº 270 do CNJ, 
que trata do uso do nome social. 

O Tribunal está realizando a adequação dos seus 
sistemas de informação, para dar cumprimento à 
Resolução nº 270 do CNJ, que estabelece o uso do 
nome social. 

A Resolução assegura a possibilidade de uso do nome social às 

pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços 

judiciários, aos magistrados, aos estagiários, aos servidores e aos 

trabalhadores terceirizados do Poder Judiciário, em seus registros 

funcionais, sistemas e documentos. 

Pela norma, os sistemas deverão conter campo especificamente 

destinado ao registro do nome social desde o cadastramento inicial 

ou a qualquer tempo, quando requerido. 

Ao longo de 2021 os sistemas do Tribunal serão atualizados para 

permitir o uso do nome social por servidores, magistrados e demais 

interessados. 

Tribunal instala novo scanner para 
digitalização do acervo histórico. 

O Tribunal instalou em maio um novo 
equipamento de digitalização 
(scanner) na Coordenadoria de 
Arquivo e Gestão Documental. 

O novo equipamento possui 
características especiais para a 
digitalização de documentos 
históricos, permitindo a realização do 
serviço, sem causar dano ao 
documento. 

A iniciativa está em alinhamento com 
a Meta 2 da Administração, que visa 
inserir o Tribunal de Justiça do 
Maranhão no Programa Nacional de 
Gestão Documental e Memória do 
Poder Judiciário, promovido pelo CNJ.  

Tribunal amplia capacidade de 
processamento do Datacenter. 

O Tribunal ampliou em maio a 
capacidade de processamento do 
Datacenter, com a instalação de novos 
servidores da marca Lenovo. 

A medida está em alinhamento com a 
Meta 8 da Administração, que visa 
implementar ferramentas tecnológicas 
para a excelência do parque de TI do 
Tribunal. 

Os novos servidores instalados 
aumentarão a capacidade de 
processamento de sistemas, 
permitindo maior agilidade e 
segurança no uso dos software e 
serviços do TJMA. 
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