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Tribunal instala 15 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 outubro, 15 

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 

e servidores. 

Em outubro receberam o kit as comarcas de Buriti Bravo, Matões, 

Cândido Mendes, Olinda Nova, São João Batista, Turiaçu, Alcântara, 

Parnarama, São Francisco do Maranhão, Magalhães de Almeida, 

Santa Quitéria, Arame, Senador La Roque, Olho Dágua das Cunhãs e 

Pio XII. Até o fim de 2021 serão instaladas 40 salas de 

videoconferência, contemplando 100% da entrância inicial. 

Tribunal inicia a implantação do sistema PJe Mídias para 
armazenamento dos arquivos de mídia dos processos do PJe. 

Após a conclusão, pela Corregedoria Geral de 
Justiça, da etapa de homologação da ferramenta 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 
armazenamento dos arquivos de áudio e vídeo 
dos processos do PJe, o Tribunal iniciou a 
implantação da solução nas unidades de 1º Grau. 

A ferramenta padronizada pelo CNJ permite armazenar os arquivos 
de mídia 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 a 
ferramenta. 

Tribunal lança novo sistema de 
comunicação do Telejudiciário com o 
público. 

O Tribunal lançou um novo sistema de 
comunicação do Telejudiciário com a 
população, por meio de uma 
plataforma de comunicação em 
nuvem que otimiza a operação de 
atendimento multicanal, de forma 
simultânea, por chat, e-mail e 
Telegram, que somam-se ao serviço de 
voz, já oferecido por ligação 
telefônica. 

Inicialmente, o sistema passa a ser 
oferecido a magistrados, magistradas, 
servidores e servidoras do Judiciário, 
com acesso via Intranet, mas a versão 
aberta ao público externo deverá ser 
disponibilizada até o final de 2021.  

Tribunal instala rede WIFI e novo 
servidor de rede no fórum de 
Imperatriz. 

Em consonância com seu projeto de 
modernização de TI, e atendendo aos 
critérios da Resolução CNJ nº 370, o 
Tribunal instalou em outubro a rede 
sem fio (WIFI) e o novo servidor de 
rede do Fórum de Imperatriz. 

A rede WIFI permitirá ampliar a 
capacidade de conectividade de 
magistrados, servidores, advogados e 
demais frequentadores do fórum, 
enquanto o novo equipamento de 
rede, da marca HP, permitirá ampliar 
a capacidade de armazenamento de 
arquivos das unidades. 
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