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Liberação da Planilha
No fluxo das minutas de voto, após a publicação da pauta, o gabinete precisa
liberar a planilha para dar visibilidade aos demais Magistrados que compõe o Órgão
Judicante, permitindo a análise dos processos que serão julgados e a elaboração de
eventuais destaques. Além disso, a preparação da sessão de julgamento pela Secretaria
depende da liberação da planilha de cada Magistrado do respectivo Órgão Judicante.
A funcionalidade de liberação da planilha está disponível apenas no Sistema de
Apoio a Gabinetes (SAG), por meio do caminho de menu “Aplicações > Planilha”.
Os processos aptos à liberação são aqueles cadastrados na planilha, podendo tal
inserção acontecer de duas formas. Uma se dá automaticamente no primeiro acesso à
planilha, inserindo todos os processos que estão na respectiva pauta. A outra ocorre por
meio da inserção manual do processo, quando, por exemplo, o usuário de gabinete inclui
embargos de declaração, vistas regimentais e adiados.
A planilha é organizada em duas abas, conforme ilustra a figura abaixo. A primeira
lista os processos da planilha e seus atributos, destacados a seguir.

A coluna “OK” indica se os campos “ementa” e “decisão”, disponíveis na segunda
aba, estão preenchidos. A caixa de seleção ficará desmarcada, indicando pendência, se
pelo menos um dos campos estiver sem conteúdo.
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A coluna “e-Recurso” indica se as informações dos campos “ementa” e “decisão”
foram extraídas da respectiva minuta de voto. Caso o usuário altere a ementa ou a
decisão por meio da aplicação “Planilha”, a caixa de seleção será desmarcada para o
respectivo processo, sinalizando que o conteúdo desses campos podem estar diferentes
da informação contida na minuta de voto.
A coluna “Liberado” indica se o processo consta da planilha liberada pelo gabinete.
Os processos pendentes de liberação terão a respectiva caixa de seleção desmarcada.
A coluna “Rem.” indica se o processo é remanescente de outra sessão. Os
processos adiados, por exemplo, são incluídos na nova planilha com a respectiva caixa de
seleção marcada.
A coluna “Eletr.” indica se o processo tramita eletronicamente no TST. A caixa de
seleção estará desmarcada quando o processo for físico.
A coluna “Alerta CJ” indica se o processo possui um corre-junto que não está na
planilha. A relação dos corre-junto ao processo selecionado está disponível no campo
destacado a seguir.

A segunda aba da aplicação “Planilha”, permite o acesso à ementa e à decisão,
tanto para consulta quanto para edição. As eventuais alterações poderão ser salvas por
meio do botão “OK”, destacado na figura a seguir.
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Para cada processo incluído na planilha, a aplicação permite o acesso facilitado ao
conteúdo das respectivas minutas de voto para consulta ou edição por meio do botão
“Editor”. Caso o usuário deseje localizar um determinado processo, basta utilizar os
campos de busca por número e ano. Ambos os recursos estão destacados na figura
abaixo.
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Passo-a-passo para a liberação da planilha

a. Carregue a sessão cuja planilha deverá ser liberada, preenchendo os campos
“Órgão”, “Pauta”, “Ano” e “Tipo de sessão”, destacados a seguir;

b. Selecione os processos a serem liberados, marcando a caixa de seleção
“Liberado”;

c. Salve as alterações, clicando no botão da barra de ferramentas destacado na
imagem abaixo;

d. Confirme a gravação das alterações.
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A liberação da planilha poderá ser desfeita, desmarcando a caixa de seleção
“Liberado” do respectivo processo. Caso deseje liberar todos os processos, clique no
botão “Liberar Todos”. Nesse caso, não será solicitada confirmação de gravação. Após a
liberação de todos os processos, o botão “Não Liberar” estará disponível para desfazer a
liberação da planilha.
O acesso aos votos elaborados no sistema fica restrito ao próprio gabinete até que
a planilha seja liberada. A partir da liberação, as informações estruturadas da ementa e
decisão, assim como o inteiro teor, ficam disponíveis para os demais gabinetes vinculados
ao Órgão Judicante por meio da aplicação “Exame de Votos” do SAG. Para maiores
detalhes, consultar o respectivo manual.
Faz-se necessário destacar a diferença entre as ações “liberar para a planilha” e
“liberar a planilha”. A primeira se refere a liberação da minuta de voto para a planilha,
ocasionando a gravação da ementa e da decisão (dispositivo) nos registros da planilha a
partir das informações extraídas do documento liberado, sobrescrevendo qualquer
alimentação manual realizada na própria planilha. A segunda diz respeito ao procedimento
abordado neste manual, ou seja, a liberação da planilha que o Magistrado levará à sessão
de julgamento.
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RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
SJUD – Seção de Sistemas Judiciários
RESPONSÁVEL PELA REVISÃO
SCGAB – Seção de Consultoria a Gabinetes

RESPONSÁVEL PELA PADRONIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO
SATI – Setor de Aprimoramento em TI
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