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Tribunal desenvolve App para gestão de pessoas. 

 Na Semana do Servidor, o Tribunal de Justiça do 

Maranhão lançou o primeiro aplicativo do Judiciário 

maranhense voltado para a gestão de pessoas: o 

NexusRH. Trata-se de uma ferramenta tecnológica 

criada para facilitar o acesso de servidores e juízes 

aos bancos de dados do sistema MentoRH, de 

forma prática e dinâmica, por meio de dispositivos móveis. 

O anúncio do lançamento do aplicativo foi feito pelo presidente do 

TJMA, desembargador Lourival Serejo, na abertura da sessão 

plenária jurisdicional por videoconferência, realizada em 28 de 

outubro. O presidente informou que, a partir de agora, servidores e 

magistrados poderão consultar contracheques, férias e outros dados 

inerentes a suas atividades, diretamente no NexusRH. 

Com o NexusRH, será possível acompanhar as atualizações online de 

contracheque, férias, afastamentos, cursos, avaliações, progressão 

na carreira, registro de frequência, adicional de tempo de serviço e 

outras opções, de forma simples e imediata. 

Comarcas recebem equipamentos de videoconferência. 

O Tribunal instalou, em outubro, 20 novas salas de 
videoconferência, nos fóruns de Carutupera, 
Matinha, S. Vicente Ferrer, Sta Luzia do Paruá, 
Joselândia, São Bernardo, Tutóia, Sto. Antônio dos 
Lopes, São Mateus, Morros, Humberto de Campos, 

Icatu, Penalva, São Bento, Gov. Nunes Freire, Vitória do Mearim, 
Barão de Grajaú, Mirador, Poção de Pedras e Paulo Ramos. 

O serviço de videoconferência será utilizado para a realização de 
reuniões virtuais, conectando as unidades do Judiciário, evitando 
deslocamentos e agilizando a comunicação de magistrados e 
servidores. 

Atualmente existem 67 salas de videoconferência instaladas em 

fóruns das comarcas de entrância inicial, intermediária e final, além 

do Tribunal. 

A medida facilita o cumprimento de cartas precatórias, além de 

gerar uma grande economia de recursos  para o Executivo, por 

permitir audiências em processos criminiais, sem a necessidade de 

deslocamento de custodiados. 

 

Tribunal fica em 3º lugar entre os 
tribunais estaduais de médio porte. 

O Tribunal foi classificado como o 3º 
melhor em TI entre os tribunais 
estaduais de médio porte no 
levantamento iGovTIC-JUD 2020, 
realizado pelo CNJ. 

O TJMA obteve o conceito 
“Aprimorado”, ficando com a 3ª 
colocação entre os tribunais estaduais 
de médio porte, 9ª colocação entre 
todos os tribunais estaduais e 25ª 
posição entre todos os tribunais 
brasileiros. 

Instalados novos servidores no CPD 
do fórum de São Luís. 

O Tribunal instalou 5 (cinco) novos 
servidores no CPD do Fórum 
Desembargador Sarney Costa, para 
suportar os sistemas de arquivos e 
demais serviços daquele prédio. 

A medida faz parte do plano de 
modernização do Judiciário, que tem o 
objetivo de atualizar a infraestrutura 
de processamento e comunicação de 
dados dos fóruns. 

Os servidores estão funcionando em 
um cluster, contendo todas as 
máquinas virtuais (VMs) do ambiente 
do fórum, migradas dos servidores 
antigos, que já contavam com mais de 
7 anos de uso.  

Os novos servidores permitirão um uso 
mais eficiente, rápido e seguro dos 
serviços do fórum, incluindo o 
armazenamento dos arquivos das 
unidades judiciais. 
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