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Tribunal implanta solução de WEB 
Conferência para realização de audiências 
e reuniões. 

O Tribunal implantou uma nova 

solução de videoconferência para a 

realização de audiências e reuniões.  

Baseada em software livre, a solução 

adota o conceito de Web Conferência 

e permite a realização de reuniões e 

audiências, pela Internet, através de um software 

instalado no Tribunal, com possibilidade de 

compartilhamento de apresentações, voz, vídeo, textos 

e arquivos. 

A nova solução permite que unidades judiciais e 

administrativas realizem suas atividades, de forma 

mais ágil, com economia de tempo e recursos 

financeiros. 

Tribunal inicia a implantação do selo 
eletrônico nas serventias extrajudiciais. 

O Tribunal iniciou, em setembro, a 

implantação do selo eletrônico, 
atendendo às metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça para os 

serviços extrajudiciais de todo o Brasil. 

O selo eletrônico utilizará o Sistema de 
Arquitetura Unificada para Informações Notariais e 

Registrais (Saiun), que permite ao Tribunal a efetiva 
fiscalização eletrônica dos serviços extrajudiciais 

prestados pelos delegatários e por suas centrais de 

informações e certidões. 

O sistema fornecerá informação, em tempo real, sobre 

os atos praticados por notários e registradores, com 
transmissão automática dos dados para o Tribunal, 

sem ingerência humana. O acesso às informações do 
selo eletrônico poderá ser feito por QR Code ou no 

Portal do Judiciário (www.tjma.jus.br), na sessão 
"Serviços ao Cidadão", no ítem "Selos de Fiscalização". 
 

 

 

Escola da Magistratura 

recebe nova central de 

telefonia. 

A ESMAM recebeu, em 

setembro, a instalação de uma 

nova central de telefonia fixa. 

A central, que está integrada à 

rede de dados do Judiciário, 

permite maior controle das 

ligações, com o cadastramento 

de usuários e a geração de 

relatórios de consumo. 

O novo equipamento 

possibilita ainda ligar para as 

demais unidades do Judiciário, 

através da rede corporativa, 

utilizando apenas o número do 

ramal de destino, sem custo 

com ligação telefônica. 

Lançado o App do sistema 

Termojuris. 

O Tribunal lançou, em 

setembro, o aplicativo 

Termojuris para dispositivos 

móveis. 

Disponível para Android e iOS, 

o App permite consultar a 

produtividade dos magistrados 

de 1º Grau, a partir do celular 

ou do tablet. 

A solução, desenvolvida em 

parceria com a CGJ, já está 

disponível para download 

gratuito na App Store e no 

Google Play. 
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