MANUAL DE EXTRAÇÃO - PLATAFORMA POWER BI
PAINEL MIGRAÇÃO SAJ-EPROC - ACERVO CRIMINAL

Objetivo: o presente manual objetiva trazer as explicações básicas de utilização do Painel
“Acervo Criminal”, de forma a auxiliar as Comarcas na migração dos processos de
competência criminal do SAJ para o Eproc. Salienta-se que o presente painel, no momento,
não traz os dados dos processos na situação “em grau de recurso” e nem aqueles da
competência execução penal.

Passo a passo para navegação no painel

1º - Abrir o navegador de internet de sua preferência e acessar o portal institucional:
http://www.tjsc.jus.br.
2º - No menu lateral direito da página, clicar em “Magistrado e Servidor” e, em seguida, em
“Portal do Magistrado”.
3º - No Portal do Magistrado, também no menu lateral direito, clicar na opção “Análise de
Dados (BI)”.

4º - Outra forma de acesso é dentro do sistema Eproc. Para tanto, basta clicar no ícone
‘Estatísticas - BI’ localizado no menu lateral esquerdo do Eproc.

5º - Na tela de login, inserir as credenciais solicitadas pelo sistema: usuário e a senha.
Salienta-se que o acesso sempre se dá por meio de uma conta institucional, de uso coletivo
entre cartório e gabinete, incluindo o magistrado, sendo que os acessos podem ser
simultâneos. Caso não saiba as credenciais de sua unidade, favor observar o seguinte:
a. Converse com os demais membros da unidade e verifique se alguém as possui.
b. Caso ninguém tenha conhecimento, utilize as informações disponíveis em:
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/5829647/Lista+de+Usu%C3%A1rio+BI/efbd8b1d9
627-7e48-31d4-2954f2bfe6c4
c. Se, mesmo assim, não obtiver êxito no acesso, ou tiver dúvidas sobre o funcionamento
do sistema, contate o suporte por meio do e-mail escritorio.dados@tjsc.jus.br.

6º - Na página inicial do BI, clicar em “TJSC – 1º Grau”:

7º - Em seguida, clicar em “Migração SAJ-Eproc”

8º - Depois, clicar em “Acervo Criminal”:

Para ter uma melhor visualização do painel, habilitar o modo tela inteira em “Exibição”, na
barra superior da tela:

9º - Uma vez acessado o painel de “Acervo Criminal” o usuário poderá utilizar os filtros
(ícone
) para selecionar as informações desejadas. Para obter o acervo de processos
criminais de uma Vara específica a ser migrado para o Eproc, por exemplo, deve-se abrir os
filtros e então selecionar a Comarca e Vara desejadas. Além destas opções de filtros, há
outras também disponíveis, como classe, competência, situação do processo, se ele tramita
no físico ou eletrônico, etc.

Principais informações do painel “Acervo Criminal”
Uma vez selecionados os filtros, o BI automaticamente apresentará o painel de Acervo
Criminal com as informações relativas às opções escolhidas. As principais informações do
painel são as seguintes:
●

●
●
●

Acervo a ser migrado: demonstra o quantitativo de processos, segundo os
parâmetros informados nos filtros, que estão pendentes de migração do SAJ para o
Eproc
Média diária de migração: média de processos migrados diariamente de acordo
com o período informado nos filtros
Curva “Acervo”: apresenta a alteração mensal do quantitativo de processos
criminais no SAJ pendente de migração
Curva “Migrados”: apresenta a evolução mensal de processos migrados para o
Eproc

IMPORTANTE!!!
Ao clicar com o botão direito sobre a barra com o quantitativo de ‘Acervo Total’, ‘Réu Preso’
ou ‘Mandado Pendente’, depois clicar em ‘Drill-through’ e então ‘Processos’ (conforme
figura abaixo), o sistema trará a lista dos processos relativos ao quantitativo selecionado.

Essa lista de processos pode ser exportada para o excel. Dessa forma, o usuário poderá
analisar individualmente os processos pendentes de migração.

