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SMARTJUD



SMARTJUD É UM PAINEL DE INDICADORES PARA APOIAR A GESTÃO DE 
PROCESSOS, ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO ON-LINE DE INFORMAÇÕES 
EXTRAÍDAS DO SAJ.

APRESENTA  UMA VISÃO ORGANIZADA DO ACERVO E INDICADORES, 
PROPORCIONANDO INSIGHTS DE COMO ORGANIZAR AS TAREFAS DO 
DIA-A-DIA. 

SMARTJUD



Endereço de Acesso 

Através do seu login na rede do Tribunal, você acessa o SmartJud pelo endereço: 
http://www9.tjba.jus.br/monitorprocessos
Ao logar o usuário será direcionado para a(s) unidade(s)  habilitada(s).

SMARTJUD



Visão Geral do Painel

SMARTJUD
Barra de ferramentas

Cards/Indicadores   
dos Processos

Controle dos Tempos

Visão estratificada do acervo Dados Probabilísticos



SMARTJUD
Barra de Ferramentas

Ìcone Filtro
Com o ícone de filtro o usuário poderá selecionar por Foro/Vara  e alternar entre as visões de     
Conhecimento e/ou Execução, se a sua unidade estiver configurada.
Ìcone de Inconsistências
Este ícone apresenta uma lista de inconsistências detectadas durante o processamento dos dados 
e/ou informações do SAJ. Estas inconsistências deverão ser tratadas pelo usuário.

          Ìcone de Usuário
 Identifica o usuário logado na aplicação         
Ìcone  de Busca
Disponibiliza pesquisa pelo número do processo ou pelo  nome réu
Ìcone  de Ajuda
Disponibiliza arquivo PDF de ajuda para utilização da aplicação. 
Ìcone  de Logof
Sair da aplicação



Esse card apresenta o total de 
processos do acervo que estão em 
andamento. 

Ao clicar no número é possível  
consultar os processos, utilizando 
alguns filtros e ordenações para 
facilitar a busca.

Dica
Existem 3 números de totais de processos do acervo. Os processos em andamento, os 
pendentes do card da taxa de congestionamento e o total do acervo, mas cada um deles 
representa um conjunto diferente de processos. Fique atento a descrição de cada um deles! 
Para consultar a descrição basta passar o mouse sobre o simbolo           de cada card.

SMARTJUD
Cards/Indicadores de Processos



Ao acessar a lista de processos em andamento, você terá informações como a quantidade de 
réus, a quantidade em dias, com cores diferenciadas, que o processo não é movimentado, sua 
classe e o seu assunto. 

Utilize os filtros e as 
ordenações para sanear o 
acervo. Você pode começar 
verificando os processos que 
não movimentam a mais 
tempo e depois pode ir 
combinando com filtros de 
classe, por exemplo.

Uma medida que tem aliviado 
acervos é a varredura de 
todos os processos da classe 
Auto de Prisão em Flagrante, 
a maioria deles já virou uma 
Ação Penal e pode ser 
baixado depois de apensado.

     

SMARTJUD
Cards/Indicadores de Processos

Dicas

Processo  mais de 90 dias sem movimentação

Processo até 90 dias sem movimentação

Processo até 60 dias sem movimentação

Processo até  30 dias sem movimentação



Esse card representa o indicador 
da taxa de congestionamento, 
que é um indicador importante 
para o CNJ, mas que aqui é 
mostrado mês a mês.

Ele tem analogia direta com uma caixa dágua, que quando dá vazão ao volume que entra e 
mantém um nível baixo, resulta numa baixa taxa de congestionamento. Ao contrário, quando não 
dá vazão ao que entra e ainda mantém um estoque alto resulta numa alta taxa de 
congestionamento. 

SMARTJUD
Cards/Indicadores de Processos



Esse card mostra de uma forma 
direta os processos com situação 
Trânsito Julgado. 

Esses são processos candidatos a 
baixa imediata e merecem um 
destaque especial.  

Ao clicar no número, é apresentada uma lista 
com os processos que compõem o card.

SMARTJUD
Cards/Indicadores de Processos



Esse card apresenta os 
mandados de prisão que estão 
vencidos e os que estão 
aguardando cumprimento. 

Ao clicar nos números, você 
consegue acessar as listas com 
dados importantes sobre eles.

Esses números são baseados em dados 
do SAJ. É preciso que os mandados sejam 
preenchidos através do modelo padrão 
para que sejam computados.

Dica

SMARTJUD
Cards/Indicadores de Processos



A lista apresenta dados do mandado combinado com dados 
do processo proporcionando uma visão direta de todos os 
mandados vencidos.

Alguns mandados possuem erros no 
cadastro, principalmente em 
relação a data de vencimento. Essas 
inconsistências prejudicam o 
cadastro dos mandados no BNMP.

Outra dica é que o vencimento do 
mandado pode estar relacionado a 
prescrição e possível baixa do 
processo. 

Dicas

SMARTJUD
Cards/Indicadores de Processos



A lista apresenta dados do 
mandado combinado com 
dados do processo 
proporcionando uma visão 
direta de todos os mandados 
que estão aguardando 
cumprimento.

Aqui também existe algumas 
inconsistências a se observar, 
por exemplo, se a classe é Auto 
de Prisão em Flagrante, o ato é 
positivo, o réu está preso, mas o 
mandado não está como 
cumprido no SAJ, o que também 
prejudica os dados do BNMP.

Dicas

SMARTJUD
Cards/Indicadores de Processos



Esse card mostra o total de 
processos das classes tipo Carta 
Precatória que estão com a 
situação Em Andamento.

Ao clicar no número você acessa 
diretamente uma lista com os 
processos que formam o número.

Muitas cartas já foram respondidas, mas 
não foram marcadas como devolvidas no 
SAJ, contando como um item pendente no 
acervo. Fique atento!

Dica

SMARTJUD
Cards/Indicadores de Processos



Alguns indicadores de tempo médio são apresentados,  alguns para fase de conhecimento, outros 
de execução e alguns específicos para Núcleo de Prisão em Flagrante. Eles podem aparecer 
combinados ou não. Use as setas laterais para navegar quando houver mais cards. 

O cálculo do tempo médio até a audiência de instrução é realizado com base  na agenda do SAJ. Se 
certifique de manter os dados constantemente atualizados para que o tempo médio seja contabilizado 
com precisão. 

Dica

SMARTJUD
Controle dos Tempos



Gráficos representam uma visão do acervo por tempo de 
movimentação, assunto e situação do processo. 

Essa visão proporciona uma análise rápida sobre as 
características principais do acervo da unidade.

Colocando o cursor do mouse 
sobre as fatias, as descrições são 
apresentadas. Caso você queira ir 
para a lista de processos 
correspondente a fatia, basta 
clicar sobre ela.

Dica

SMARTJUD
Visão Estratificada do acervo



Esses cards trazem o resultado de 
análises probabilísticas que 
combinam técnicas de mineração 
de dados, para apresentar o total 
de provável óbitos de réus, e de 
inteligência artificial, para definir se 
o processo tem um pedido de 
prisão provisória decretada.

Os dados são probabilísticos e precisam 
de análise para que sejam confirmados.

Ao clicar no campo indicado, teremos 
acesso a relação dos prováveis óbitos.

Dica

SMARTJUD
Dados Probabilísticos



O assistente colhe dados de 
óbitos do SCC e cria uma 
lista com dados do processo 
combinados com óbitos que 
podem ser do réu em 
questão.
Existe o risco de aparecer 
um homônimo na lista e por 
isso outros dados devem ser 
analisados a partir do 
próprio processo. 
Utilize a triagem para não se 
perder. Esses dados são 
atualizados diariamente e 
geram novos registros, 
embaralhando a lista.
Um extrato da certidão de 
óbito também pode ser 
extraída diretamente da 
ferramenta evitando 
pesquisa no SCC.

É importante tratar todos os casos, mesmo quando 
não se extingui o processo, muito trabalho pode ser 
eliminado diminuindo o número de réus em um 
processo. 

Dica 

SMARTJUD
Dados Probabilísticos



Os autos são convertidos em linguagem computacional para que seja 
feita uma análise se o processo tem um pedido de prisão temporária.
Essa lista gera dicas sobre os pedidos de prisão provisória, 
compilando dados de análise dos autos do processo e indicadores 
do SAJ. Utilize o campo triagem para indicar se o processo foi 
analisado e qual o resultado dessa análise, sim para existe um réu 
preso, não para não existe e revisar para os casos que necessitam 
de mais informações.

Fique de olho nos 
números diariamente, 
eles podem te ajudar a 
identificar e tratar com 
maior prioridade novos 
processos com réus 
presos.

Dica 

SMARTJUD
Dados Probabilísticos


