Secretaria de Tecnologia da Informação
Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários

Sistema de Apoio a Gabinetes – SAG
Exame de Votos

(Versão 1.0 – Atualizado em 14/abril/2014)

SETIN – SATI – SJUD
SAG – Exame de Votos

Após a liberação da planilha, as minutas de voto do respectivo Gabinete ficam
disponíveis para exame dos Magistrados que compõem o mesmo Órgão Judicante,
permitindo a análise antecipada dos processos que serão julgados e a elaboração de
eventuais destaques. O Magistrado poderá realizar esse estudo por meio do “Exame de
Votos”, aplicação disponível no Sistema de Apoio a Gabinetes (SAG), através do caminho
de menu “Aplicações > Exame de Votos (Novo)”.
As próximas seções apresentam instruções sobre como pesquisar os processos,
acessar o inteiro teor da minuta de voto e elaborar destaques.

Apresentação da Tela
Ao acessar o “Exame de Votos”, o usuário será solicitado a indicar a sessão para a
qual deseja carregar os processos e, em seguida, o relator cuja planilha será carregada.
Dentre as informações disponíveis no “Exame de Votos”, destacam-se a ementa, a
decisão e os destaques do Magistrados, ressaltados na figura abaixo. Quanto ao inteiro
teor dos votos, o acesso está disponível por meio do botão “Voto”, também destacado a
seguir.
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O destaque do Magistrado correspondente ao gabinete utilizado na autenticação do
sistema (campo “Localização” da tela de login) será apresentado à esquerda, enquanto os
destaques dos demais Magistrados, à direita. Na figura anterior, exemplificando o acesso
de um usuário do Gabinete do Ministro Brito Pereira, é possível perceber o destaque do
próprio Ministro à esquerda e o destaque da Ministra Kátia, à direita.
Para visualizar o destaque na íntegra, basta clicar no respectivo texto para que o
conteúdo seja carregado no aplicativo Microsoft Word, conforme apresentado a seguir.

Para percorrer a lista de processos disponíveis no “Exame de Votos”, o usuário
deverá utilizar as setas de navegação disponíveis na barra de ferramentas do sistema,
destacadas na figura abaixo.

Seção de Aprimoramento em TI - SATI

Dúvidas? Ligue 4040

3

SETIN – SATI – SJUD
SAG – Exame de Votos

Para auxiliar no exame de minutas de voto, a aplicação oferece diversos filtros
para consulta de processos, dentre os quais destacam-se: por relator, restringindo à
planilha do respectivo Magistrado; por destaques, apresentando apenas os processos
destacados; e por número, buscando por meio do campo “Localizar Processo”. A seção
dos filtros foi ressaltada na figura a seguir.
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Passo-a-passo para a elaboração ou edição de destaques
a. Encontre o processo desejado por meio dos filtros e das setas de navegação;
b. Para ter acesso ao editor de texto dos destaques, clique na área correspondente ao
conteúdo do destaque do Magistrado, campo indicado pelo nome “Meu Destaque”
e ressaltado na figura a seguir;

c. Elabore ou edite o destaque;
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d. Feche a janela do Microsoft Word;
e. A aplicação confirmará a gravação do registro, conforme a imagem a seguir.

Quanto às restrições para alteração e exclusão de destaques, o “Exame de Votos”
permite tais operações apenas para os registros gravados pelo próprio Gabinete e até a
data da sessão de julgamento, ou seja, os destaques não poderão ser alterados ou
excluídos a partir do dia seguinte à sessão. Para excluir o destaque, basta clicar no botão
“Apagar”, destacado na figura a seguir.
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Visibilidade do Destaque
O acesso ao conteúdo do destaque pelos demais gabinetes é controlado pelo
campo “Visibilidade”, o qual permite restringir o acesso ao gabinete do relator, liberá-lo a
todos os gabinetes do Órgão Judicante ou torna-lo indisponível ao gabinete que não seja
aquele do autor do destaque. As alterações de visibilidade precisam ser salvas por meio
do botão destacado a seguir, disponível na barra de ferramentas do sistema.
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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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