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Apresentar ferramentas de extração de informação por meio dos sistemas 

SAJ/EST para o melhor gerenciamento das unidades e alimentação do 

MOVJUD. 

Objetivos Específicos 



 
 

SISTEMA SAJEST 

 

A Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, entendendo ser conveniente divulgar as 

funcionalidades oferecidas pelo sistema SAJ-PG5 e SAJ-EST, demonstra abaixo algumas 

peculiaridades inseridas no módulo de gestão do sistema, para auxiliar as Unidades nos 

controles estatísticos. 

 

Partindo-se da Intranet, através do Acesso Rápido e Informações para Servidores, ao 

clicar no ícone “SAJPG”, você será deslocado para uma nova janela, com as consultas 

disponibilizadas no módulo estatístico. 
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Cumpre salientar que o sistema está disponível na área de trabalho por 

meio do ícone ao lado, sendo que apenas os possuidores de perfil específico 

gerencial terão acesso, por meio do mesmo login utilizado no SAJ/PG5. 

 

 

 

Como o próprio nome diz, o sistema SAJ/EST é literalmente estatístico e permite a 

obtenção de diversos tipos de relatório sobre as unidades. 

 



 
 

Nessa linha, logo em sua tela inicial, já conseguimos visualizar a enorme gama de opções 

que ele nos disponibilizará, permitindo aferir a produtividade por vários meios: 

 

 

 

Movimentações 

 Tempo Médio de Sentença 

 

O tempo médio em dias para prolação de sentenças (obtido pelo cálculo médio do 

tempo entre a distribuição do processo e a sentença) 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Vara, Classe e/ou 

Assunto. 

 

 Processos sem Movimentação 

 

Possibilita a extração de dois tipos de relatório – sintético e detalhado. 

Informa a quantidade de processos em andamento sem movimentação há mais de 30, 

60, 100, 180 e 365 dias. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Vara, Classe e/ou 

Assunto. 

 



 

 

5 

SAJ/EST | Estatísticas 

  Totalizador de Movimentações 

 

Possibilita a extração de dois tipos de relatório – sintético e detalhado. 

Informa a quantidade de processos por movimentação dentro do período. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Vara, Magistrado, Tipo 

de movimentação, Classe e/ou Assunto. 

 

 Totalizador de Distribuições 

 

Informa a quantidade de distribuições ocorridas no período informado. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Vara, Classe e/ou 

Assunto. 

 

 Agrupador de Movimentações 

 

Permite gerar relatórios que possibilitam a visualização em grupos das movimentações 

cadastradas. 

 

 

Prazos 

 Prazos de Movimentações Vencidas 

 

Possibilita a extração de dois tipos de relatório – sintético e detalhado. 

Apresenta a quantidade de processos com movimentações vencidas há mais de 15, 30, 

60 e 100 dias. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Vara, Competência, Tipo de 

movimentação, Classe e/ou Assunto. 

 

 

 Cartas e Juntadas com Prazo Vencido 

 

Possibilita a extração de dois tipos de relatório – sintético e detalhado. 

Permite gerar relatórios que apresentam a quantidade de cartas vencidas e juntadas 

pendentes há mais de 15, 30, 60 e 100 dias. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Vara, Classe e/ou 

Assunto. 



 
 

Estatísticos 

 Mandados  

 

Permite gerar relatórios que apresentam a quantidade de mandados, distribuídos, com 

oficial, cumpridos, parcialmente cumpridos e não cumpridos, pendentes há mais de 15, 

30, 60 e 10 dias.  

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Vara, Modelo e/ou 

Oficial de Justiça. 

 

 Audiência 

 

Permite gerar relatórios que apresentam o total de audiências agendadas, pessoas 

ouvidas, acordos realizados, tipo de audiência, etc. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Vara, Tipo de 

Audiência, Magistrado, Classe e/ou Assunto. 

 

 Carga 
 

Possibilita a extração de dois tipos de relatório – sintético e detalhado. 

Permite gerar relatórios que apresentam os processos em carga por local pendentes há 

mais de 15, 30, 60 e 100 dias. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Vara, Tipo de 

Movimentação, Tipo de Local e Especificação de Local. 

 

 Situacional 

 

Possibilita a extração de dois tipos de relatório – sintético e detalhado. 

Permite gerar relatórios para a consulta e controle situacional da vara. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Competência, Classe e/ou Assunto, 

dentre outras possibilidades. 
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Gerenciais 

 Gerencial da Vara 

 

 Trata-se do principal relatório gerencial disponível no SAJ/EST e SAJPG5. 

Apresenta diversas informações da vara selecionada, tais como a quantidade de 

processos em andamento, audiência marcadas, taxas de congestionamento controle 

dos fluxos de trabalho, produtividade dos magistrados e da serventia, etc. 

 

Produção do Magistrado 

 

Permite aferir a quantidade, por magistrado, de sentenças proferidas com e sem 

resolução do mérito, decisões e audiências. 

É possível refinar a extração do relatório por Magistrado, Foro, Competência, Vara, 

Classe e/ou Assunto, dentre outras possibilidades. 

 

 

 Produtividade Média do Magistrado 

 

Permite efetuar a média dos valores de produção do magistrado em determinado 

intervalo de tempo. 

 

 Movimento Forense 

 

Permite gerar relatório em formato de planilha (excel) que possibilita aferir a 

quantidade de processos de acordo por situação (em andamento, suspenso, arquivado, 

arquivado administrativamente, em grau de recurso, etc). 

 

 Movimentações por Usuário 

 

Permite pesquisar uma ou mais movimentações lançadas por um ou mais usuários 

selecionados. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Vara, Usuário e/ou Tipo de 

movimentação. 

 

 



 
 

 Documentos emitidos por Usuário 

 

Permite consultar o total de documentos emitidos no período informado e a data da 

última emissão por usuários. 

É possível refinar a extração do relatório por Foro, Vara, Usuário, Categoria de modelo 

e/ou Modelo. 

 

 

Ademais, a barra de atalho possui as mesmas funções então exibidas, bastando clicar 

sobre o ícone correspondente para obter a almejada estatística: 

 

 

 

 

Obs.: Os relatórios “Situacional”, “Gerencial da Vara”, “Movimentações por usuário” e 

“Documentos emitidos por usuários”, apresentam a “data do último processamento” realizado 

pelo sistema (coleta de dados). 
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