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Sistema Termojuris ganha nova versão, com dados da Covid-19. 

O Sistema Termojuris ganhou uma nova versão e 

agora conta com mais gráficos e dados estatísticos 

de produtividade das unidades de 1º Grau. 

As novidades da versão incluem novas consultas de 

produtividade de unidades, juízes titulares e juizes auxiliares, com 

informações de congestionamento, acervo,  processos conclusos, 

entre outras. 

O sistema conta agora com dados estatísticos relativos a processos 

que tratam da Covid-19, com informações sobre processos 

tramitando, decisões, detalhamentos por classe processual e por 

tipo de decisão.  

Permite ainda conhecer a variação mensal da distribuição de 

processos da Covid-19, com dados sobre as quantidades de 

distribuição por classe processual. 

É possivel também consultar os dados da Covid-19 em cada unidade 

judicial, permitindo conhecer melhor a realidade das diferentes 

comarcas. 

Conciliação permitirá o pagamento com cartão de crédito. 

A partir de agora é possível efetuar os pagamentos de 
valores resultantes de acordos judiciais ou 
extrajudiciais utilizando o cartão de crédito.  

A solução implantada pelo Tribunal permite que 
pessoas físicas e jurídicas parcelem os valores dos acordos em até 
dez vezes no cartão, facilitando o pagamento. 

A iniciativa está de acordo com a Portaria nº 4972020, proposta e 
assinada pelo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, 
visando oferecer ambiente adequado para tratamento dos conflitos 
decorrentes do impacto da pandemia do coronavírus e fortalecer o 
Programa de Solução Consensual de Demandas Empresariais – 
PSCDE. 

O serviço poderá ser utilizado, dentre as diversas possibilidades, 
para pagamento por serviços entre pessoas físicas; atraso no 
pagamento de pensão alimentícia; débitos entre pessoas físicas e 
pessoas jurídicas, como escolas, faculdades e outras obrigações 
contraídas mensalmente, mas de cobrança integral. O serviço 
também poderá ser utilizado para negociação de débitos fiscais. 

 

Tribunal instalará novas salas de 
depoimento especial. 

O Tribunal adquiriu trinta novos kits 
para montagem de salas de 
depoimento especial.  

A medida permitirá a implantação de 
novas salas de depoimento especial 
nas comarcas do interior. 

Atualmente existem 46 salas  
implantadas, o que torna o Maranhão 
uma das unidades da Federação com o 
maior número de salas em operação. 

Com a implantação dos novos kits o 
total de comarcas contempladas 
passará a 76, com crescimento de 65% 
em 2020.  

Ouvidoria recebe Totens para 
divulgação e pesquisa. 

A Ouvidoria recebeu a instalação de 
três equipamentos de 
autoatendimento, com a finalidade de 
reduzir as distâncias entre o cidadão e 
o Poder Judiciário Maranhão.  

A partir dos Totens, a população 
poderá registrar suas demandas 
(reclamações, dúvidas, sugestões, 
elogios, denúncias, informações, 
outros) e encaminhá-las online à 
Ouvidoria, que providenciará a sua 
análise e o prosseguimento ao setor 
competente. 

A iniciativa representa mais uma 
opção de comunicação entre o 
Judiciário e a população, melhorando 
a transparência e a acessibilidade. 
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