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1. Histórico do Sistema  
 

O Apolo é um sistema que foi desenvolvido por servidores do próprio Tribunal, no intuito de 
gerenciar todos os processos da primeira Instância, desde sua distribuição até o seu arquivamento. 

O Poder Judiciário de Mato Grosso deu os primeiros passos para a informatização em 1995, na 

gestão do Desembargador Licínio Carpinelli Stefani, Presidente do TJ/MT, onde foi criado na época o 

Departamento de Informática (DI) e passou a investir na aquisição de microcomputadores e 

desenvolvimento de Sistemas. 

Segundo Carlos Campelo, responsável pelo Departamento de Informática na época, neste 

mesmo período começaram a serem desenvolvidos os Sistemas de acompanhamento de processos no 

Tribunal de Justiça, o sistema Apolo para as Comarcas. 

A primeira comarca a utilizar o sistema foi a de Cáceres, sendo o pólo teste para a implantação 
do sistema em todas as outras. 

Em 1996 ocorreram as primeiras transmissões eletrônicas de dados entre as Comarcas e 
Tribunal com a divulgação de trâmites processuais pela Internet.  

Atualmente o sistema está instalado em todas as comarcas do estado, gerenciando com 
eficiência os processos da primeira instância, e com varias funcionalidades que auxiliam a aumentar a 
celeridade na prestação de serviço do Poder Judiciário a população.  
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2. Perfis dos Usuários  
 

Existem vários tipos de perfis de usuários no sistema, sendo cada um para cumprir 
determinadas funções, atualmente o sistema possui os seguintes perfis: 

 Distribuidor (Cadastra Processos, Distribuir, Redistribuir, Emitir Certidões e outras funções 
especificas do seu perfil); 

 Gerente da Central de Mandados (Cadastrar Mandados, Distribuir, Redistribuir, e outras 
funções especificas do seu perfil);  

 Escrivão (Lançar Andamentos Específicos de Gestor, Efetuar Cargas, Efetuar o Relatório 
Estatístico Forense e outras funções especificas do seu perfil);   

 Escrevente (Lançar Andamentos, Efetuar Cargas, Cadastrar AR/CR e outras funções especificas 
do seu perfil);  

 Assessor de Gabinete (Lançar Andamentos Específicos de Juiz, Efetuar Cargas e outras Funções 
especificas do seu perfil);  

 Juiz (Lançar Andamentos Específicos de Juiz, Efetuar Cargas e outras funções especificas do seu 
perfil);  

 Conciliador (Lançar andamentos específicos de Conciliador, Efetuar Cargas e outras funções 
especificas do seu perfil); 
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3. Solicitação de Acesso  
 

Para que o usuário tenha acesso ao sistema é necessário possuir um login e uma senha, caso 
não possua o gestor do fórum ou o gestor de sua lotação deverá abrir um chamado no sistema Service 
Desk, através do endereço  HTTP://sdk (Figura 1) ou encaminhar um email para 
atendimento.ti@tjmt.jus.br (Figura 2). Nesta solicitação deverá conter os seguintes dados: 

 
•   Nome Completo; 
•   Matricula; 
•   Lotação; 
•   Perfil; 

 

 
Figura 1 -  Solicitação de Acesso  

 

 

Figura 2 – Solicitação de Acesso  
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4. Acessando o Sistema  
 

Com o cadastro efetuado o servidor está apto para trabalhar no sistema. Para isso deverá 

executar o ícone do Apolo ·, localizado na área de trabalho. 

Ao acessar o sistema, será solicitado o Usuário Interno, Lotação e Senha (Figura 3). 

 

Figura 3 – Acessando o Sistema 
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5. Layout do Sistema  
 

Após efetuar o login é exibida a tela Principal do Sistema (Figura 4), que está dividida em cinco 
partes: 

 

Figura 4 – Layout do Sistema  

 Versão do Sistema: área para demonstrar a versão que está sendo executada. 

 Menus: área em que são disponibilizadas as funcionalidades do sistema.  

 Atalhos: área de acesso rápido as ferramentas mais utilizadas. 

 Área Principal: área destinada para as principais funcionalidades de cada perfil de usuário.  

 Comarca, Lotação e Usuário: área de identificação do usuário, na qual se pode, também 
identificar a comarca e a lotação que o mesmo está vinculado.  
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6. Consultas  
 

Neste tópico serão demonstrados os tipos de consultas que podem ser efetuadas no sistema. 
Para acessar as consultas do sistema clique no menu “Consulta” (Figura 5). 

 

Figura 5 - Consultas 

 

 Processos pela Parte  

Esta consulta lista os processos existentes relacionados ao nome de uma determinada parte.  

 Processos por duas Partes  

Esta consulta lista os processos existentes relacionados ao nome de duas partes.  

 Processos no Período  

Esta consulta lista os processos que foram distribuídos para uma lotação em um determinado 
período.  

 Processos por Advogados  
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Esta consulta lista os processos existentes relacionados ao nome de um determinado advogado.  

 Consulta de processos pela testemunha  

Esta consulta lista os processos existentes relacionados ao nome de uma determinada testemunha.  

 Lista de Processos por Número  

Esta consulta lista todos os processo distribuídos para uma lotação, ordenado pela sequência 
numérica do livro consultado.  

 Consulta de Advogado  

Esta consulta lista os cadastros de um determinado advogado no sistema.  

 Consulta de Partes  

Esta consulta lista os cadastros de uma determinada parte no sistema.  

 Consulta Servidores do Fórum /outras entidades  

Esta consulta possibilita verificar os cadastros existentes de um Servidor do Fórum ou de uma 
Entidade.  

 Processos em Carga  

Esta consulta lista todos os processos que estão em carga para uma determinada lotação, entidade 
ou advogado. 

 Consultar tipos de Ação  

Esta consulta possibilita verificar quais são os tipos de ação existentes no sistema.  

 Consultar tipos de Andamentos  

Esta consulta possibilita verificar quais são os tipos andamentos existentes no sistema.  

 Andamentos não confirmados (P\Confirmar)  

Esta consulta lista os andamentos não confirmados de usuário em um determinado período.  

 Consulta Publicação  

Esta consulta lista os andamentos que foram publicados em um determinado período. 
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 Consulta Andamentos por tipo  

Esta consulta possibilita verificar em que processos um andamento foi lançado em um determinado 
período. 

 Consulta tipos de Prazo  

Esta consulta possibilita verificar qual é o prazo padrão para um determinado procedimento. 
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7. Relatórios  
 

Neste tópico serão demonstrados os tipos de relatórios que podem ser retirados do sistema, 
alguns deles só estão disponíveis para um tipo de perfil, mas para que haja um entendimento geral, 
estes também serão demonstrados. 

Para acessar os relatórios clique no menu “Relatório” (Figura 5). 

 

Figura 6 - Relatórios 

 Distribuidor  

O primeiro relatório deste menu é do distribuidor, possui variados tipos de relatório para efetuar o 
controle dos processos distribuídos e todos as outras atribuição que devem ser controladas pelo 
distribuidor. 

 Corregedoria  
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Este relatório é voltado para as medições efetuas pela corregedoria, umas das medições efetuadas 
por este relatório é a produtividade dos juízes, onde todo o mês do gestor da secretaria encaminha 
para analise da corregedoria a produção do juiz naquele período.  

 Controle dos Processos em Andamento  

Este relatório auxilia no controle dos processos que estão em andamento em uma determinada 
lotação, podendo ser agrupados de diversas formas. 

 Pré-Impressos (Mandados, Ofícios, Certidões, Guias...)  

Os pré-impressos são modelos de documentos prontos para diversas finalidades, foi desenvolvido 
no intuito de facilitar e padronizar a elaboração documentos no sistema. 

 Guia de execução unificada  

Esta ferramenta permite gerar uma guia unificada de execução de uma determinada parte.  

 Carimbo Eletrônico  

Esta é uma ferramenta que disponibiliza vários modelos de carimbos que podem ser impressos em 
diversas posições e uma folha, substituindo o carimbo físico.  

 Etiqueta (Carta Simples)  

Esta ferramenta auxilia na criação de etiquetas para diversas finalidades.  

 Correio  

Esta ferramenta auxiliar na criação de Aviso de Recebimento (A.R) e Carta Registrada.  

 Materializar Processo  

Esta ferramenta salva todas as informações referentes a um determinado processo em uma pasta 
informado pelo usuário. 

 Materializar Processo – Arquivo Único  

Esta ferramenta salva todas as informações referentes a um determinado processo em um arquivo 
único. 

 Imprimir Processos e Andamentos  
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Este relatório lista as informações de um determinado processo e seus andamentos. 

 Processos da Escrivania (Em andamento / Arquivados)  

Este relatório lista os processos em andamento / Arquivados por um tipo de processo ou por um 
livro de registro.  

 Imprimir Certidão Inteiro Teor  

Este relatório possibilita a emissão de certidão com todos os dados dos processos e seus 
andamentos.  

 Livros de Registro da Escrivania  

Este relatório possibilita verificar o quantitativo de processos que foram distribuídos para uma 
lotação em um determinado período.  

 Matéria para Imprensa  

Esta ferramenta auxilia na preparação dos andamentos que serão publicados no DJE. 

 Movimentação de um Processo (Cargas)  

Este relatório mostra um histórico das cargas de um determinado processo.  

 Extrato do(s) Processo(s)  

Este relatório possibilita verificar os últimos andamentos de determinados processos informados 
pelo usuário.  

 Extrato do Advogado  

Este relatório lista os andamentos dos processos em que um advogado está relacionado, podendo 
ser selecionado um período.  

 Pauta das Audiências  

Este relatório lista todas as audiências que estão agendadas no sistema para um determinado dia.  

  Pendências de Um Processo (Prazos/Requerimentos...)  

Este relatório lista todos os prazos e agendamentos que estão pendentes em um determinado 
processo.  
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 Andamentos por Tipo  

Este relatório possibilita verificar em quantos processos foram lançados um tipo de andamento em 
um determinado período. 

 Estatística por tipo de Ação  

Este relatório possibilita obter várias informações de um processo agrupado por um tipo de ação. 

 Imprimir Agenda / Controle de Prazos  

Este relatório possibilita efetuar a impressão da agenda em um determinado período. 

 Maços de Arquivamento  

Este relatório possibilita verificar os processos pertencentes a um determinado maço.  

 Processos a Prescrever  

Este relatório lista os processos que estão próximos de sua prescrição.  

 Audiências Não Realizadas  

Este relatório possibilita verificar os processos em que a audiência não foi realizada.  

 Atendimento ao Público  

Este relatório possibilita verificar os atendimentos realizados ao público em determinado período. 

 Andamentos por Produtor  

Este relatório possibilita verificar os andamentos lançados por um perfil de usuário em um 
determinado período.  

 Andamentos Incluídos por Produtor  

Este relatório possibilita verificar os andamentos lançados por um usuário especifico em um 
determinado período.  

 Relação de Presos  

Este relatório lista os presos em uma determinada lotação.  
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8. Carga de Processos  

8.1. Envio de Carga   
Para efetuar a carga de um ou mais processos no sistema é necessário clicar no menu Arquivo 

– Cargas – Listas de Carga – Envio de Lista (Figura 7).  

 

Figura 7 – Envio de Carga  

 

Pressione a tecla ENTER até que o cursor do mouse chegue ao campo Destino, note que o 
campo “Origem” é preenchido automaticamente com a lotação do usuário que esta logado (Figura 8). 

 

Figura 8 – Envio de Carga  
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No campo destino selecione a opção para quem deseja enviar a carga, existem três grupos 
como opção: 

 Lotação – são todas as lotações existentes na comarca, ex. Primeira Vara. 

 Advogado – são todos os advogados cadastrados na comarca. 

 Outras entidades – são outros destinos que por ventura haja a necessidade de enviar uma carga, 
ex. Ministério Público. 

Após escolher um dos grupos selecione o destinatário, Ex. Grupo Lotação, Destinatário Vara 
Única. 

Pressione ENTER até que o cursor chegue ao campo usuário, por padrão este campo é 
preenchido com a opção “Qualquer usuário da lotação” isso significa que esta carga poderá ser 
recebida por qualquer usuário da lotação de destino. (Figura 9). 

No campo Tipo de Andamento por padrão o sistema carrega o andamento de “Carga” (cód. 
91), esse andamento será lançado no(s) processo(s) no momento em que esta carga for envida, o 
sistema permite que o usuário lance outro tipo de andamento, para isso o mesmo deve selecionar o 
andamento ou digitar o seu código se assim preferir. O campo “Obs.:”, é livre para eventuais anotações 
(Figura 9).  

 

Figura 9 – Envio de Carga 

 

Ao clicar no botão “salvar lista” o sistema abrirá uma nova janela, contendo o número para 
esta carga (Figura 10). 
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Figura 10 – Envio de Carga 

 

Para adicionar um processo a esta carga digite no campo “processo– protocolo” o seu código 
e pressionar a tecla ENTER, o processo aparecerá listado no formulário abaixo, para adicionar mais 
processos o procedimento deverá ser repetido (Figura 11). 

 

Figura 11 – Envio de Carga 

 

Para enviar a carga clique no botão “Encerrar Lista” em seguida aparecerá duas opções 
“Alterar lista” e “Confirmar o Envio de Todos desta lista”, para altera algum item da carga escolha a 
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opção “Altera lista” caso queira confirmar o envio clique na opção “Confirmar o Envio de Todos desta 
lista” (Figura 12). 

 

Figura 12 – Envio de Carga  

 

Ao clicar em “Confirmar o Envio de Todos desta lista” aparecera um pedido de confirmação indagando 
se o usuário deseja confirmar o envio, clicando em “Sim” o sistema lançara uma mensagem 
confirmando ou não o envio da referida carga (Figura 13). 

 

Figura 13 – Envio de Carga  

 

Caso seja necessário o sistema permite a impressão de um recibo, para isso clique no botão “Imprimir 
Recibo” (Figura 14) 
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Figura 14 – Envio de Carga  
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8.2. Recebimento de Carga 
 

Todas as cargas que estão pendentes de recebimento para a lotação do usuário, aparecem na 
tela principal do sistema no campo “Cargas a Receber” (Figura 15).  
 

 

Figura 15 – Recebimento de Carga  

 

Ao clicar no campo “Cargas a Receber”, aparecerá uma janela com a listagem das lotações 
que estão pendentes de recebimento, selecione a que deseja receber e clique no botão “Escolher” 
(Figura 16). 

 

Figura 16 – Recebimento de Carga 
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Selecione o processo que será recebido e clique no botão “Receber os Processos / 
Documentos Selecionados” (Figura 17). 

 

Figura 17 - Recebimento de Carga 

 

Feito isso aparecerá uma nova janela onde o usuário deverá informar se deseja ou não alterar 
o escaninho atual do processo, caso seja necessário efetuar esta alteração o campo “Alterar Escaninho” 
deve ser alterado para “Sim” (Figura 18) 

 

Figura 18 - Recebimento de Carga 

 

No campo “Novo Escaninho” deve ser selecionado o escaninho para o qual deseja alterar, em 
seguida clique no botão “OK”. (Figura 19). 
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Figura 19 - Recebimento de Carga 

 

Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela (Figura 20). 

 

Figura 20 - Recebimento de Carga 



    Sistema Apolo  
  
   

   

 23 

9. Substituições de Juiz 
 

Existem diversas situações em que é necessário associar um juiz em uma determinada lotação, 
os tipos mais frequentes são os seguintes: 

 Titular  

 Substituição Legal 

 Plantão  

 Cumulativamente 

 Impedimento do Titular   

Para efetuar esse tipo de associação é necessário acessar o menu Arquivo – Substituições de 
Juiz. (Figura 21).  

 

Figura 21 – Substituições de Juiz 
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Os campos a serem preenchimento na tela de substituições de juiz (Figura 22), são os 
seguintes: 

1 -Data de Inicio – Deverá ser informado a data em que o Juiz começou a trabalhar nesta lotação 
(campo obrigatório). 

2 -Juiz – Deverá ser informado o nome do Juiz (campo obrigatório) . 

3 - Tipo – Deverá ser informado o tipo da substituição (campo obrigatório ). 

4 - Data Designação – Deverá ser informado, caso possua, a data em que o juiz foi designado para esta 
lotação  (campo opcional). 

5 - Início Exercício – Deverá ser informado  a data do inicio do exercício (campo opcional ).  

6 - Designado pelo ato Nr. – Deverá ser informado caso possua a o Nr. do ato de sua designação (campo 
opcional) .  

7 - Segundo Juiz – Este campo deverá ser marcado quando houver mais de um juz trabalhando na 
mesma lotação . 

 

Figura 22 - Substituições de Juiz 
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Quando o campo segundo juiz é marcado o sistema solicita as seguintes informações: 

1 -Data Fim – Deverá ser informada a data limite que o juiz ira trabalhar nesta lotação.  

2 -Despachará – Deverá ser informado sobre que tipo de processos este juiz atuará.   

 

Figura 23 -  Substituições de Juiz 
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10. Andamentos 
 

Existem diversos andamentos cadastrados no sistema que estão associados à movimentação 
processual, dentre eles segue abaixo os andamentos exclusivos do juiz: 

TIPOS DE ANDAMENTOS CÓDIGO  

Acordo Homologado (Juizado Especial) 10 

Audiência Designada 13 

Audiência Realizada 14 

Audiência Redesignada 245 

Decisão de Concessão de Benefício a Justiça Gratuita 346 

Decisão Declinando Competência ao TJ 345 

Decisão Interlocutória 20 

Decisão Interlocutória Imprópria – Não Padronizável Proferida em Audiência. 553 

Decisão Interlocutória Imprópria – Não Padronizável Proferida fora de Audiência. 554 

Decisão Interlocutória Imprópria – Padronizável Proferida em Audiência. 551 

Decisão Interlocutória Imprópria – Padronizável Proferida fora de Audiência. 552 

Decisão Interlocutória Própria – Não Padronizável Proferida em Audiência. 549 

Decisão Interlocutória Própria – Não Padronizável Proferida fora de Audiência. 550 

Decisão Interlocutória Própria – Padronizável Proferida em Audiência. 547 

Decisão Interlocutória Própria – Padronizável Proferida fora de Audiência. 548 

Despacho 19 

Despacho Saneador (Decisão Interlocutória)  475 

Sentença com Julgamento de Mérito 8 

Sentença com Resolução de Mérito Imprópria – Não Padronizável Proferida em Audiência 537 

Sentença com Resolução de Mérito Imprópria – Não Padronizável Proferida fora de  538 

Sentença com Resolução de Mérito Imprópria – Padronizável Proferida em Audiência 535 

Sentença com Resolução de Mérito Imprópria – Padronizável Proferida fora de Audiência 536 

Sentença com Resolução de Mérito Própria – Não Padronizável Proferida em Audiência 533 

Sentença com Resolução de Mérito Própria – Não Padronizável Proferida fora de  534 

Sentença com Resolução de Mérito Própria – Padronizável Proferida em Audiência 531 

Sentença com Resolução de Mérito Própria – Padronizável Proferida fora de Audiência 532 

Sentença de Absolvição Sumária 385 

Sentença de Extinção de Punibilidade 383 

Sentença de Impronúncia 381 

Sentença de Pronúncia 105 

Sentença Extintiva de Execução 384 

Sentença Homologatória 382 

Sentença Homologatória de Transação Penal 487 

Sentença sem Julgamento de Mérito 9 
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Sentença sem Resolução de Mérito Imprópria – Não Padronizável Proferida em Audiência 545 

Sentença sem Resolução de Mérito Imprópria – Não Padronizável Proferida fora de  546 

Sentença sem Resolução de Mérito Imprópria – Padronizável Proferida em Audiência 543 

Sentença sem Resolução de Mérito Imprópria – Padronizável Proferida fora de Audiência 544 

Sentença sem Resolução de Mérito Própria – Não Padronizável Proferida em Audiência 541 

Sentença sem Resolução de Mérito Própria – Não Padronizável Proferida fora de Audiência 542 

Sentença sem Resolução de Mérito Própria – Padronizável Proferida em Audiência 539 

Sentença sem Resolução de Mérito Própria – Padronizável Proferida fora de Audiência 540 

Sessão de Julgamento Designada 480 

Sessão de Julgamento Realizada 482 

Sessão de Julgamento Redesignada 481 

 
Inclusão de Andamentos  
 

Para incluir um andamento em um determinado processo é necessário acessar o menu 
Arquivo – Dados do Processos (Figura 24).  
 

 

Figura 24 – Inclusão de Andamentos 

Informe o código do processo, em seguida clique no botão “Andamento”, (Figura 25). 
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Figura 25 - Inclusão de Andamentos 

Clique no botão “Incluir”, (Figura 26). 

 

Figura 26 - Inclusão de Andamentos 
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Segue abaixo a descrição dos campos da tela de inclusão de andamento, (Figura 27). 

01 – Informe a data do andamento.  
02 – Informe o código do andamento.  
03 – Descrição do andamento.  
04 – Consultar tipos de andamentos.  
05 – Informe o número da folha.  
06 – Marque está opção caso o processo esteja em correição. 
07 – Informe se este andamento deve ou não contar para o relatório da corregedoria. 
08 – Informe se este andamento deve ou não ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 
09 – Situação do Andamento.  
10 – Informe se para o tipo de andamento a ser lançado deve ser agendado um prazo. 
11 - Conteúdo do andamento  
12 – Especificações do Andamento  
13 – Salvar o andamento  
14 - Lotação para a qual o andamento está vinculado. 
 

 

Figura 27 – Inclusão de Andamentos  

 

 Na tela de inclusão de andamento o campo data pode ser preenchido manualmente, ou de 
forma automática pressionar a tecla “ENTER”, em seguida deve ser informado o tipo de 
andamento a ser lançado, caso não possua o código do andamento é possível efetuar uma 

pesquisa através do botão descrito no “item 04” ( ), nesta consulta é possível localizar o 
andamento através do seu nome ou de sua categoria, (Figura 28).  
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Figura 28 - Inclusão de Andamentos 

Os campos descritos nos itens 05, 06, 07, 08, 09 e 10 devem ser analisados para cada tipo de 
andamento a ser lançado.  

Para inserir o conteúdo do andamento é necessário clicar na lupa do andamento no botão 
descrito no item 12 ( ), (Figura 29). 

 

Figura 29 -  Inclusão de Andamentos 
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Nesta tela existem campos padrões para todos os tipos de andamentos associados ao juiz sendo 
eles: 

01 -Conteúdo do andamento - O texto pode ser digitado diretamente copiado de um editor de 
texto.  

02 -Juiz – Deve ser informado o nome do juiz responsável por este andamento.  

03 -Visibilidade – Neste campo é possível efetuar o controle da visibilidade do andamento para 
as partes e advogados.  

04 - Confirmar o conteúdo do andamento – Possibilita salvar o andamento sem confirmar o seu 
conteúdo, sendo possível efetuar alterações.   

05 -Pré analisado – Possibilita a analise do andamento por outro usuário no sistema. 

06 - Gravar este andamento – Salvar o andamento no processo. 
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11. Relatório Estatístico Forense Mensal  
 

Este relatório contém a produtividade de um ou mais juzes que estavam associados à lotação 
no período, dentre outras informações . Para acessar este relatório é necessário clicar no menu 
Relatório- Corregedoria – Estatístico Forense (Mesnsal),(Figura 30). 

 

 

Figura 30 – Relatório Estatístico Forense (Mensal) 

 

As seguintes opções estão disponíveis na tela principal deste relatório, (Figura31): 

01 – Gerar Relatório – Ao clicar neste botão o sistema irá colher os dados cadastrados no 
período. 

02 – Consultar Relatório Gerado - Possibilita efetuar consulta dos dados gerados neste 
relatório.  
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03 – Visualizar - Possibilita verificar na tela o relatório dos meses anteriores e o atual. 

04 – Imprimir – Possibilita a impressão dos relatórios. 

05 – Encerrar o Mês – Fechar o relatório do mês para efetuar a sua transmissão (Esta função só 
pode ser efetuada com o usuário do Gabinete).  

06 – Transmitir – Enviar os dados (online) para a corregedoria. 

 

 

Figura 31 - Relatório Estatístico Forense (Mensal) 

 

Para gerar e transmitir este relatório é necessário efetuar os seguintes passos: 

 1º Passo – Clicar em “Gerar Relatório” (Observar o mês a ser gerado).  

 2º Passo – Clicar em “Consultar Relatório Gerado”, (Figura 32).  

 3º Passo  - Clicar em “OK” ainda na opção Consulta, (Figura 32). 
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Figura 32 - Relatório Estatístico Forense (Mensal) 

 5º Passo – Conferir os dados gerados pelo sistema. 

 6 º Passo – Uma vez conferido, clicar em “Salvar”, em seguida em “Fechar” ( Ainda na opção 
Consulta), (Figura 33). 

 

Figura 33 - Relatório Estatístico Forense (Mensal) 
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 7º Passo – Clicar em ”Imprimir” (observe que a opção “Enviar para Corregedoria este Relatório 
Via Internet” deve estar na opção “Sim”), (Figura 34). 

 

Figura 34 - Relatório Estatístico Forense (Mensal) 

 8º Passo – Imprimir o relatório, (Figura 34). 

 9º Passo – Solicitar ao Juiz que encerre o relatório, pois somente o seu usuário possui a 
permissão para encerrar o mês, (Figura 35). 

 

Figura 35 - Relatório Estatístico Forense (Mensal) 
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 10º Passo – Clique no botão “Transmitir”, aparecerá à tela para envio do relatório. Em seguida 
clique em “Enviar Dados On-line”, aguarde a confirmação do seu envio, (Figura 36).  

 

 

Figura 36 - - Relatório Estatístico Forense (Mensal) 


