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Tribunal implanta nova versão do sistema PJe. 

Após um extenso período de testes e homologação, 
o Tribunal implantou uma nova versão do sistema 
de Processo Judicial Eletrônico – PJe. 

A versão 2.1.6 do PJe traz diversas novas 
funcionalidades, além de correções de problemas 

já conhecidos da versão 2.1.5. 

A atualização do PJe para a nova versão segue o planejamento de 
implantação do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que prevê a integração 
do sistema PJe com diversos outros sistemas do Conselho e a 
disponibilização de uma consulta nacional de processos judiciais. 

Durante o ano de 2022, estão previstas diversas atualizações do PJe, 
até chegar na versão 2.2.0, última liberada pelo CNJ e que permite 
total integração com a Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ. 

A PDPJ permitirá integrar o PJe com o STF/STJ, consumidor.gov, 

BMNP, e-carta e SEEU, facilitando a tramitação dos processos 

Judiciais. 

Tribunal implanta o Pleno Judicial Virtual. 

Para elevar a eficiência administrativa e 

operacional do Poder Judiciário e alcançar maior 

efetividade, com a menor duração dos trâmites 

processuais, o Tribunal iniciou em fevereiro a 

operação do Pleno Virtual no sistema PJe.  

O Pleno Virtual segue as regras editadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) sobre o cumprimento digital dos atos processuais. O 

CNJ regulamentou a realização de audiências e sessões por 

videoconferência e a comunicação de atos processuais por meio 

eletrônico. 

O Pleno Virtual permitirá que diversos processos de competência do 

Tribunal Pleno sejam julgados de forma totalmente virtual, sem 

videoconferência, em sessão que terá duração de sete dias. 

Os julgamentos em sessão virtual estão disciplinados no Regimento 

Interno do TJMA (Art. 342), que determina que será admitido em 

todos os órgãos judiciais do Tribunal de Justiça do Maranhão 

julgamento em ambiente eletrônico, denominado Sessão Virtual, 

nos processos distribuídos através do sistema do Processo Judicial 

Eletrônico PJe - Segundo Grau. 

Tribunal contrata nova rede de dados 
para as comarcas. 

O Tribunal contratou, através de 
processo licitatório, uma nova rede de 
dados para o Judiciário, permitindo a 
substituição de todos os links de dados 
das comarcas. 

A nova INFOVIA permitirá aumento de 
5 a 10 vezes na velocidade de acesso à 
internet e aos sistemas do Tribunal, 
com redução de custos da ordem de 
50%. 

O projeto de implantação da nova 
INFOVIA está em fase de 
planejamento e as instalações 
iniciarão no mês março, devendo ser 
concluídas até o mês de julho. 

Tribunal implanta PJe no Centro de 
Conciliação e Mediação do 2º Grau. 

O Tribunal disponibilizou o sistema de 
Processo Judicial Eletrônico – PJe ao 
Centro de Conciliação e Mediação do 
2º Grau. 

A partir de março o Centro de 
Conciliação de 2º Grau do TJMA 
poderá utilizar o sistema PJe para o 
registro e tramitação das conciliações. 

A medida permitirá a padronização 
dos registros de conciliação, 
facilitando a geração de estatísticas e 
o envio de dados ao Conselho Nacional 
de Justiça. 

No 1º Grau o PJe foi adotado nos 
Centros de Conciliação em 2021, 
seguindo recomendação do CNJ. 
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