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Tribunal distribui novos equipamentos do tipo notebook a 
magistrados e magistradas de 1º e 2º Graus. 

O Tribunal disponibilizou em novembro, aos 
magistrados e magistradas de 1º e 2º Graus, 
novos equipamentos do tipo notebook. 

Os equipamentos da marca Dell, adquiridos 
especialmente para os magistrados e magistradas, 

contam com processador Core i5 de última geração, 8 GB de 
memória, SSD, dentre outras características necessárias ao uso 
eficiente dos sistemas do Judiciário. Além disso, os notebooks 
contam ainda com 48 meses de garantia. 

A distribuição dos novos equipamentos está alinhada à Meta 10 da 
Gestão 2020/2022, que visa dotar magistrados(as) e servidores(as) 
de ferramentas que potencializem a realização do trabalho, e em 
consonância com o projeto de modernização de TI, que prevê a 
substituição dos equipamentos ao término de sua garantia. 

Os novos equipamentos também estão em conformidade com as 
ações de sustentabilidade do Tribunal, pois possuem Selo Verde, 
garantindo maior eficiência no consumo de energia elétrica, bem 
como minimizando os impactos ambientais no seu descarte. 

Tribunal instala 16 novas salas de videoconferência nas comarcas 
de entrância inicial. 

Em consonância com seu projeto de modernização 

de TI, e atendendo aos critérios da Resolução CNJ 

nº 354, o Tribunal instalou, no mês de novembro, 

16 novos equipamentos de videoconferência, em 

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 novembro receberam o kit as comarcas de Arari, Monção, 

Anajatuba, Cantanhede, Timbiras, Paraibano, Pastos Bons, Gov. 

Eugênio Barros, Bacuri, Cedral, Guimarães, Mirinzal, Passagem 

Franca, São Domingos do Azeitão, Igarapé Grande e São Luís 

Gonzaga.  

Até o fim de 2021 serão instaladas 40 salas de videoconferência, 

contemplando 100% da entrância inicial. 

Tribunal lança nova versão do 
sistema Proméritus. 

O Tribunal lançou em novembro uma 
nova versão do  sistema Proméritus. 

O Proméritus permite a coleta e 
consolidação dos dados de 
produtividade de todos os magistrados 
e magistradas, em todos os sistemas, 
possibilitando a visão unificada da  
produção. 

O sistema permite ainda a realização 
de certames para promoção e 
remoção por merecimento, 
computando a pontuação de cada juiz 
ou juíza e gerando a lista de classifição 
(lista tríplice). 

A nova versão está alinhada às últimas 
atualizações da Resolução CNJ nº 106 
e ao Provimento CGJ nº 26/2021. 

Tribunal lança o Módulo de Custas 
Finais do sistema SIAFERJ. 

O Tribunal lançou em novembro uma 
nova versão do  sistema SIAFERJ, 
contendo o Módulo de Custas Finais. 

O novo módulo permite controlar a 
cobrança do FERJ sobre as partes que 
não pagaram as custas finais dos 
processos judiciais que chegaram ao 
seu término. 

O desenvolvimento do módulo de 
custas finais do SIAFERJ atende à Meta 
25 do Biênio 2020/2022, que busca 
aperfeiçoar a gestão orçamentária e 
financeira do Tribunal. 
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