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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

MEMORANDO Nº JFRJ-MEM-2021/01945

Rio de Janeiro, 01 de março de 2021.

De: SETOR DE CONTROLE DE MANDADOS DE SÃO GONÇALO
Para: SUBSECRETARIA DE ATIVIDADES JUDICIÁRIAS
Assunto: Estatística para subsidiar a elaboração de relatórios de atividades

REFERENCIA: Estatística das unidades de controle de mandados da SJRJ - 01/01/2019 a 31/01
/2021

Ilmo. Sr. Diretor da SAJ,

Dando continuidade aos trabalhos de cooperação com esta Subsecretaria e com a Coordenação de 
Controle de Mandados, especialmente considerando as demandas que nos foram apresentadas nas 
reuniões de 19/1, 27/1, 02/02, 09/02 e 17/02 com SAJ e CCOM, esta Oficial de Justiça Avaliadora 
Federal que subscreve e os Oficiais de Justiça Avaliadores Federais Licius Coelho e Eliene 
Valadão; e em 19/02/2021 com estes setores, a SG e a DIRFO, venho pelo presente apresentar a 

.atualização das estatísticas de produtividade dos setores de cumprimento de ordens judiciais

A presente tabela, que teve por base o levantamento de dados em 2019 e 2020 até janeiro de 2021, 
revela que em 2019 foram cumpridos 256.814 expedientes, ao passo que em 2020, em sua maior 
parte sob o regime de cumprimento remoto, com todas as limitações e desafios que este trouxe para 
este segmento de servidores, foram cumpridos 121.459 - é dizer, em 2020 houve cumprimento do 

 de um ano regular.equivalente a 47% do montante

No que tange ao acervo de , insta destacar que do total apurado em 31/01mandados remanescentes
/2021, de 46.848 expedientes, parte dele é composto pelo número de remanescentes do mês 
anterior, por ser da própria dinâmica da distribuição de mandados e dos respectivos prazos de 
cumprimento. Veja-se que do mês anterior remanesceram 12.041 expedientes, resultando em um 
acervo consolidado do ano de 2020 de cerca de 34 a 35 mil ordens. É dizer, considerando que a 
média de cumprimento mensal em 2019 foi de 21.401 (256.814 dividido por 12 meses), o acervo 
consolidado de 2020 seria o equivalente a menos de dois meses de cumprimento sob o regime 

 desses setores.regular de trabalho

Segue em anexo, por fim, a  utilizada no levantamento tanto do sistema eProc como metodologia
do sistema Apolo, com as respectivas capturas de tela.

Seguimos à disposição para colaboração com esta Subsecretaria, sublinhando que seguirão em 
andamento as atualizações mensais destes dados, conforme nos foi solicitado pela CCOM em 25/01
/2021. Renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIANA ORNELAS DE ARAÚJO GÓES LIRIA
ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA AV. FEDERAL
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