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Comarcas recebem novos links de dados. 

O Tribunal está ampliando os links 

de dados de diversas comarcas do 

interior. 

Receberam novos links as comarcas 

de Coroatá, Itapecurú, Pedreiras, 

Açailândia, Caxias, Codó, Imperatriz, 

Santa Inês, São José de Ribamar e 

Timon. 

A ação, prevista no Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – PDTIC, está alinhada com a 

implantação do sistema PJe, preparando as comarcas para 

receber o sistema, e foi planejada após a realização de 

estudo de capacidade e utilização. 

Serão ampliados, ainda em 2017, os links de Bacabal, 

Joselândia, Alto Parnaíba, Igarapé Grande, São Domingos 

do Azeitão e São Pedro da Água Branca. 

 

Tribunal realiza sustentação oral à distância com 
advogado em Portugal. 

 
A 1ª Câmara Cível do Tribunal 

realizou a primeira sustentação 
oral à distância internacional, 
em transmissão via Skype, 

oriunda da cidade de Lisboa, 
em Portugal. 

 
A primeira sustentação oral 
internacional à distância foi 

feita pelo advogado Thiago Brhanner Garcês Costa, a partir 
de Lisboa, Portugal, em uma apelação cível proposta pelo 

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do 
Maranhão (Sintsep/MA).  

 
Participaram da sessão os desembargadores Jorge Rachid 
(presidente da Câmara), Ângela Salazar, Kleber Carvalho e 

Marcelo Carvalho.  
 

O desembargador Jorge Rachid, presidente da Câmara e 
relator do processo, ressaltou que o acontecimento 
representa um fato histórico, em uma cidade de raízes 

portuguesas, como São Luís. 
 

 

 

Tribunal aprova política de 

gestão de ativos de TI. 

Com o objetivo de garantir o 

nivelamento de infraestrutura de TI, 

possibilitando a distribuição equânime 

de equipamentos de informática, e 

normatizar o desenvolvimento de 

sistemas, o Tribunal aprovou a 

Resolução nº 5/2017, que disciplina a 

aquisição, instalação e uso dos 

equipamentos e sistemas de 

informática. 

A norma está em harmonia com a 

Resolução nº 211 do CNJ, que institui 

as estratégias institucionais, com 

vistas à melhoria da infraestrutura e 

governança na área de tecnologia no 

Judiciário. 

Tribunal iniciará instalação 

de novos kits de gravação 

de audiência. 

A partir de março o Tribunal iniciará a 

instalação de novos kist de gravação 

de audiência nas unidades judiciais. 

Os kits foram adquiridos através de 

processo licitatório e permitirão a 

gravação das audiências, de modo a 

possibilitar maior celeridade aos 

processos. 

Além da gravação das audiências, será 

possível utilizar os novos kits para a 

implantação de salas de depoimento 

sem danos, permitindo que crianças e 

adolescentes sejam ouvidos em 

condições adequadas à preservação do 

sigilo e da integridade emocional. 
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