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Nova versão do sistema PJe é implantada. 

O Sistema PJe, software de processo judicial 
eletrônico utilizado pelo Tribunal, foi atualizado 
para a versão 2.1. 

As novidades da nova versão incluem modificações 
no painel do usuário, um novo editor de textos e um novo painel de 
magistrado, para uso em sessões de julgamento. 

A principal característica do PJe 2.1 é a capacidade de absorção de 
módulos desenvolvidos separadamente, com atenção às atribuições 
de cada usuário e de acordo com o ramo da Justiça ou área de 
atuação.  

O sistema também conta com um Módulo Criminal, que servirá para 
atuação nos processos produzidos durante a fase de instrução e 
tornará possível a implantação do PJe nas Varas de competência 
criminal.  

A nova arquitetura do PJe, baseada em microsserviços, permite que 
melhorias sejam acrescentadas à plataforma em forma de módulos. 

Novo Portal do Judiciário na Internet entra em operação. 

O Tribunal oferece um novo portal a seus 
leitores, onde será mais fácil localizar as 
informações da instituição.  

O novo portal foi desenvolvido com recursos 
para ser lido por aplicativos de leitores de tela; audiodescrição das 
imagens; VLibras – aplicativo que traduz o texto para a Língua 
Brasileira de Sinais –; alto-contraste e navegação assistida. 

É possível compartilhar notícias via Facebook, Twitter e Instagram. A 
página também é facilmente acessível por plataformas móveis, como 
celulares, smartphones e tablets. Segundo estatísticas do Google 
Analytics, programa que mede a visibilidade em sites da internet, 
estes dispositivos já respondem por mais de 25% dos acessos ao 
portal do TJMA. 

O novo site apresenta comportamento responsivo a dispositivos 
móveis, além de oferecer mais simplicidade e rapidez ao usuário na 
identificação e busca de informações através de menus. A nova 
estruturação de menus principais foi organizada também de acordo 
com os públicos – CIDADÃO, ADVOGADO, MAGISTRADO E SERVIDOR 
e suas áreas de interesse. 
 

Sistema AR Digital entra em 
operação. 

O Sistema AR Digital visa atender a 
necessidade do TJMA de realizar o 
controle de postagens, através do 
serviço de Aviso de Recebimento (AR) 
Digital, oferecido pelos Correios, 
porém não disponível em sua 
aplicação padrão, o SigepWeb.  

O sistema, que está integrado com os  
Correios, gerencia os cartões de 
postagem, vínculos do cartão de 
postagem com as unidades de 
trabalho e os tipos de serviços 
relacionados, manutenção das listas 
de remetentes, destinatários, grupos 
de destinatários e embalagens, assim 
como a recuperação dos ARs em mídia 
digital. 

Tribunal implanta novo sistema de 
gerenciamento de precedentes. 

O novo sistema NUGEP vai suportar as 
atividades do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes, 
controlando os processos submetidos 
às técnicas de julgamento de casos 
repetitivos.  

Permite ainda gerenciar processos 
submetidos à sistemática da 
repercussão geral e os incidentes de 
assunção de competência, auxiliando 
na alimentação do banco nacional de 
dados (CNJ), identificando o acervo a 
partir do tema de repercussão geral ou 
de repetitivos ou de incidente de 
resolução de demandas repetitivas e 
do processo paradigma. 
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