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Tribunal instala salas de videoconferência 
em Barreirinhas e Maracaçumé. 

O Tribunal instalou salas de 

videoconferência nos fóruns de 

Barreirinhas e Maracaçumé. 

O serviço de videoconferência é 

utilizado para a realização de 

audiências e reuniões, evitando deslocamentos e 

agilizando a comunicação. 

A medida permite a realização de audiências com réus 

presos, aumentando a segurança de magistrados e 

servidores e minimizando o cancelamento das mesmas 

por impossibilidade de deslocamentos e está em 

conformidade com a Resolução nº 105, do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Até dezembro, todas as comarcas de entrância 

intermediária terão salas de videoconferência.  

Sistema de apuração da contribuição 
individual da GPJ entra em operação. 

O Tribunal iniciou a operação do 
sistema CIG - Contribuição Individual 

para a GPJ. 

O CIG é um sistema que tem por 

objetivo permitir a avaliação dos 
servidores, para fins de apuração da pontuação 

necessária para aferição do direito de percepção da 
GPJ, conforme Resolução GP-102019, bem como 

possibilitar que todos consultem o resultado da sua 

avaliação e registrem pedido de revisão. 

A avaliação é feita através de questionários com 
questões de múltipla escolha, que abordam aspectos 

do quanto cada servidor contribui para que o seu setor 

atinja as metas GPJ, em cada período avaliado.  

A partir de 2019, somente receberão GPJ os servidores 

que obtiverem avaliação positiva no CIG. 
 

 

Fórum de São Luís recebe 

novos computadores. 

O Tribunal instalou 290 novos 

computadores nas unidades 

judiciais do Fórum de São Luís. 

Os novos equipamentos 

permitirão mais velocidade no 

acesso aos sistemas e na 

execução das tarefas das 

varas, juizados e turmas 

recursais. 

A medida atende ao objetivo 

de prover infraestrutura de TI 

apropriada às atividades 

judiciais e administrativas. 

Fórum de Caxias recebe a 

instalação de novo servidor 

de rede. 

O Tribunal instalou um novo 

equipamento servidor de rede 

no fórum de Caxias. 

O novo equipamento permitirá 

mais velocidade no acesso à 

rede, além de possibilitar 

maior controle, aumentando a 

segurança. 

A medida atende ao objetivo 

de prover infraestrutura de TI 

apropriada às atividades 

judiciais e administrativas. 

Até dezembro o fórum de São 

Luís também receberá novos 

equipamentos de rede. 
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