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Nova versão do Sistema PJe já está em 
operação. 

Uma nova versão do sistema de 

Processo Judicial Eletrônico – PJe já 

está em operação no TJMA. 

O sistema passou por uma 

atualização, com a implantação da 
versão 2.0. 

 
A instalação foi concluída em maio e permitirá que o 

Tribunal usufrua dos benefícios da nova versão, mais 
fácil de usar e com mais recursos para os usuários. 

 
O desenvolvimento das versões do PJe Nacional é feito 

pelo CNJ, com base nas melhorias e correções 

identificadas pelos tribunais participantes do Projeto 
PJe. 

 

A versão 2.0 está disponível para as unidades de 1º e 

2º Graus. 

Tribunal implanta videoconferência em 
Pinheiro e São João dos Patos. 

O Tribunal, instalou salas de 
videoconferência nos fóruns de 

Pinheiro e São João dos Patos. 

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. 

A ação cumpre a Meta 16 do Plano Estratégico do 

TJMA, que trata da implantação de sistema de 

videoconferência em todas as unidades judiciais com 

competência criminal, visando promover a redução dos 

custos e dos riscos com o transporte de apenados para 

a participação de audiência nos fóruns, por meio da 

utilização do sistema de videoconferência em 

audiências com réu presos. 

 

Penhora On-Line já está 

disponível para uso por 

magistrados e servidores. 

O Tribunal disponibilizou o acesso 
e a utilização da Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens - 
CNIB, do Sistema de Penhora 
Eletrônica de Imóveis e demais 
serviços ofertados pela Central de 
Registradores de Imóveis. 

Será possível pesquisar, requerer 
certidões, realizar arrestos e 

sequestros e enviar mandados. 

O acesso pode ser concedido a 
magistrados e servidores, 
mediante uso login/senha ou 

certificado digital. 

Plantão Judicial de 1º Grau 

já opera no Themis PG. 

O peticionamento e tramitação de 
demandas judiciais em caráter de 
urgência, durante plantão judicial 
do 1° Grau, já podem ser feitos 

no sistema Themis PG. 

Cada comarca pode cadastrar sua 
escala de plantão diretamente no 
Themis, realizando também as 
adequações e substituições 
necessárias. 

No caso das audiências de 

custódia, o sistema gerará o 
número único do processo, para 
cadastramento no SISTAC 
(Sistema do CNJ), conforme 
Provimento 13/2018. 

Após o plantão, os processos 
poderão ser distribuídos entre as 

unidades com competência para o 
julgamento do feito. 
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