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                                     SAJ – PG - ESTATÍSTICAS 

 
A Secretaria da Primeira Instância, 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” (figura 1), você será deslocado para uma nova janela (figura 2), com as consultas disponibilizadas no 
módulo estatístico. 

 
Figura 1 

 
 
Figura 2 (clicar em Estatísticas) 
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Este módulo possibilita a emissão de diversos relatórios referentes aos dados e à tramitação dos processos.  
 
Proporciona subsídios concretos e reais aos administradores do Poder Judiciário para a elaboração do planejamento 
e a tomada de decisão quanto aos rumos a serem adotados para a prestação jurisdicional e o gerenciamento da 
justiça. Ao permitir a avaliação da situação e do tempo de tramitação dos processos, estimula a análise crítica 
institucional e o combate aos pontos mais delicados dos serviços judiciais, oferecendo suporte para a otimização e 
melhoria desses serviços.  
 
Movimentações  
 
Permite extrair relatórios contendo entre outros: 
 
- O tempo médio em dias para prolação de sentenças (obtido pelo cálculo médio do tempo entre a distribuição do 
processo e a sentença); 
- A quantidade de processos em andamento sem movimentação há mais de 30, 60, 90 e 180 dias;  
- A quantidade de processos por situação (em andamento, suspenso, arquivado, arquivado administrativamente, em 
grau de recurso etc.);  
- A quantidade de distribuições ocorridas por vara em determinado período;  
- A quantidade de processos em andamento, agrupados por procedimento e ano de distribuição.  
 

  Tempo Médio de Sentença  

  Processos sem Movimentação  

  Totalizador de Movimentações  

  Totalizador de Distribuições  

  Totalizador de Movimentações  
 
Prazos  
 
Oferece relatórios que permitem controlar os prazos de cartas, movimentações, cargas e pendências do processo, 
listando entre outras informações a quantidade de processos com prazos vencidos há mais de 15, 30, 60 e 90 dias, 
listados por tipo de pendência (concluso para despacho, aguardando razões, aguardando o pagamento de custas 
etc.).  
 

  Prazos de Movimentações Vencidas  

  Cartas e Juntadas com Prazo Vencido  
 
Estatísticos  
 
Oferece entre outras informações 
- O número de mandados pendentes de cumprimento há mais de 15, 30, 60 e 90 dias, listados por oficial de justiça.  
- O total de audiências agendadas, pessoas ouvidas e acordos realizados, por tipo de audiência;  
- A data da audiência mais longínqua e a quantidade de audiências organizadas por tipo de audiência e situação.  
- Permite controlar os processos em carga por local e por prazo, apresentando, por exemplo, os processos em carga 
com determinado local há mais de 15, 30, 60 e 90 dias. 

 
  Audiência  

  Carga  

  Situacional  
 
Gerenciais  
 
Fornece um panorama estatístico da vara, listando entre outros:  
- A quantidade de processos em andamento;  
- A quantidade de processos distribuídos por período;  
- A quantidade de sentenças proferidas no ano corrente;  
- O tempo médio de tramitação;  
- A taxa de congestionamento;  
- A taxa de processos julgados em relação aos processos entrados.  

 
Gerencial da Vara  
 Produtividade do Magistrado   
 Produtividade Média do Magistrado   
 Movimento Forense   
 Movimentações por Usuário  
 Documento s emitidos por Usuário  
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Além do fornecimento dos relatórios, o SAJ-PG5 possui a funcionalidade de exportação dos dados consultados, para 
planilha Excel, possibilitando ao usuário classificar de acordo com seus critérios, excluir ou acrescentar linhas, 
colunas, etc.  
 
Outro ponto que auxilia nas pesquisas é a funcionalidade de configuração das colunas a serem exibidas (em algumas 
consultas). No exemplo abaixo temos as colunas:  
 
Processo – Segredo – Classe – Vara – Situação  

 
 

 

Podemos incluir ou excluir colunas clicando com o botão direito sobre a faixa marrom, conforme exemplo abaixo:  

 
 

 
E ainda, pode-se ordenar por coluna clicando e arrastando determinada coluna até o campo acima da faixa marrom, 
como no exemplo abaixo: 

 


