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Tribunal amplia 34 links de dados em 
fóruns e juizados. 

O Tribunal ampliou os links de dados 

de diversos fóruns e juizados das 
comarcas de Açailândia, Caxias, 

Codó, Imperatriz, Santa Inês, São 
José de Ribamar, Maracaçumé, 

Timon, Santa Helena, Santa Luzia, 
Timbiras, São Luís, Cândido Mendes, 

Buriticupu, Bacabal, Pinheiro e Barra do Corda. 

Os links das unidades tiveram sua capacidade de 

transmissão de dados duplicada, passando de 2 mbps 

para 4 mbps, de 4 mbps para 8 mbps ou de 10 mbps 

para 20 mbps. 

A ampliação foi fruto de negociação com a Oi, 

fornecedora dos links de dados do Judiciário, que 

concordou em duplicar os links, sem aumento de 

despesas para o Tribunal. 

No decorrer de 2019 outros links de dados de fóruns e 

juizados serão ampliados, sem custo para o TJMA, 

possibilitando a melhoria dos serviços e mais rapidez 

na execução das atividades. 

Implantado novo sistema de Ponto 
Eletrônico no Judiciário. 

O Tribunal desenvolveu e implantou 

uma nova versão do sistema de ponto 

eletrônico - Tempore. 

O novo sistema, desenvolvido em um 

plataforma mais moderna, funciona 

agora com qualquer navegador e nos principais 

sistemas operacionais disponíveis, com mais agilidade 

na leitura da digital e no registro da frequência. 

A iniciativa atende ao Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) e ao 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTIC), promovendo a adoção de 

padrões tecnológicos mais modernos. 

Tribunal instala novas salas 

de videoconferência. 

O Tribunal instalou salas de 

videoconferência nos fóruns de 

Barra do Corda, Tuntum, 

Pedreiras e Grajaú. 

O serviço de videoconferência 

será utilizado para a realização 

de audiências, conectando as 

unidades do Judiciário, 

evitando deslocamentos e 

agilizando a comunicação de 

magistrados e servidores. 

Até dezembro de 2019 todas 

as comarcas de entrância 

intermediária terão salas de 

videoconferência instaladas. 

Implantado novo sistema 

para a Engenharia. 

O Tribunal desenvolveu e 

implantou o Sistema de Gestão 

de Documentos da Engenharia. 

Desenvolvido em pareceria 

com a Diretoria de Engenharia, 

o ENGEDOC auxilia no controle 

do consumo dos itens de 

materiais e serviços das obras 

do Judiciário, facilitando a 

gestão dos contratos de 

manutenção predial. 

O sistema faz parte de um 

conjunto de aplicações 

administrativas desenvolvidas 

em 2018 para o Judiciário. 
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