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O sistema Termojuris foi criado na gestão da 
Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, no 
Biênio 2016/2017, como parte do processo de modernização do 
Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

A versão inicial do sistema apresentava as taxas de 
congestionamento de julgamento e baixa das unidades judiciais e 
informava dados como acervo total, acervo não julgado, processos 
conclusos há mais de 100 (cem) dias e processos aguardando 
movimentação em secretaria há mais de 100 (cem) dias.



Por ser uma ferramenta de grande relevância para auxiliar na 
gestão das unidades judiciais, no ano de 2018 a Corregedoria deu 
continuidade ao projeto, com a implementação da versão 2.0 do 
sistema. A partir de estudos feitos por uma comissão designada pelo 
Corregedor Marcelo Carvalho Silva, foram desenvolvidas novas 
funcionalidades pela Diretoria de Informática e Automação do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Dentre as inovações da versão 2.0, destaca-se a 
disponibilização de planilhas e gráficos que detalham o acervo total, 
o acervo não julgado e taxas de congestionamento. Além disso, no 
painel Taxa de Congestionamento, foi criada uma extensão da linha 
temporal de mais dois anos no gráfico de barras de processos 
distribuídos, julgados e baixados; e de mais seis anos na linha 
temporal das taxas de congestionamento. 

  



Foi também adicionado um filtro para identificação dos 
processos conclusos há menos 100 (cem) dias, e todos os processos 
conclusos, bem como para aqueles aguardando movimentação em 
secretaria há menos de 100 (cem) dias e todos os processos 
aguardando movimentação.

Foram feitas melhorias nos painéis Indicadores Meta Nacional; 
Homologação de Acordo; Audiências e Sessões do Júri; 
Produtividade Magistrado; e criados novos painéis, como o do 
Diagnóstico de Unidade Judicial – DUJ, que consiste em uma 
ferramenta que permite a análise compilada de dados dos últimos 
anos de cada unidade.

  



Perfis de acesso ao Sistema Termojuris

Foram disponibilizados três perfis de acesso: perfil 
Corregedoria, perfil Magistrado e perfil Secretário Judicial.

O perfil Corregedoria permite o amplo acesso da mesa diretora 
do Tribunal de Justiça, permitindo maior visualização dos dados, de 
forma agrupada ou individual, com alertas visuais gráficos.

O perfil Magistrado permite a visualização dos dados da 
unidade em que atua de forma detalhada, elementos para que possam 
ser traçadas estratégias para o alcance de resultados positivos.

O perfil Secretário Judicial fornece ao usuário dados que 
possibilitam um melhor acompanhamento e planejamento dos serviços 
das Secretarias.

  



Taxa Congestionamento



Processos Conclusos



Processos Aguardando Movimentação



Carga Vista



Meta Nacional CNJ



Homologação de Acordo 



Audiências e Sessões do Júri



Produção Judicial da Unidade



Produtividade Servidor



Diagnóstico Unidade Judicial



Panorama Processos Conclusos



Panorama Processos Aguardando Movimentação



Quadrante Criticidade



Fale Conosco
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